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 شكر وتقدير

  ي وتقكدير إن الوفاء والعرفان باجلميل يقتضي مين أن أسّجل خالص شككر  وظيكيا امتنكا    

، السكيما  لكي عكع اً   أسدى إلّي  صيحًة أو قدم لي ظو ًا أو سهل بعد شكر اهلل ظّز وجّل إىل كل من

 فني العلمكيني ة، املشكر أستاذّ  الفاضلني األستاذ الدكتور حممد إبراهيا عافيتا والدكتور ظد ان ظطي

 ثكر ال كالف    هلا األ ظلى جهودهما ومتابعتهما سري هذه الدراسة، وظلى مالحياتهما القيمة اليت كان

هكذه   سكطريه     عورته النهائية، فقد تعلمك  منهمكا الككاري الكذ  ال تككن ت      ظهور هذا ال حث

 العجالة، فلهما مين الدظاء باألجر واملاوبة، وجزاهما اهلل ظين خري اجلزاء.

ح  نتين وفسك أن أسّجل شكر  وظرفا ي إىل جامعة دمشق العريقة اليت احتض كما ال يفوتين

رييهكا،  يهكا وإدا ، فالشكر موعول إىل كل أسكاتذتها وموظف لّي اجملال الستكمال دراسيت   حرمها

تقكدير  آيكا  ال  وأخص منها أساتذة قسا اجلغرافيا كافة ظلى دظمها املعنو ، فلها مجيعكًا أىكى  

 واالحرتام.  

لعربيكة  اكما أخص بالشكر كذلك الدكتور سكا  بيكدع ظضكو هياكة التكدريس   قسكا اللغكة        

حلككا  كر جلنكة ا  بصدر رحب مراجعة النص لغويًا، وكذلك أشك   لي يا الذ  توىل الزاويةجبامعة 

 لتفضلها بقراءة هذه الرسالة ومناقشتها.

 .... وما التوفيق إال من ظند اهلل ....
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 املقدمة

ديث، لعصكر احلك  اأع ح منو املدن وزيادة ا تشارها املكا ي مكن أبكرز اليكاهرا  اإل سكا ية       

لتصكل   النسك ة  ل ترتفع هذهحيث تزايد   س ة سكان املدن   العا  إىل  صف إمجالي السكان، ب

  كة حضكرية %   الكاري من دول العا ، بشكل يوحي بأن سكان الكاري منهكا ستضكمها شك   75إىل 

 كان داخكل تنتشر مد ها ظلى رقعة تلك الدول، وما عاحب ذلك مكن تغكريا  مهمكة   تكوزع السك     

، وهكو مكا   ملكا يةاا الدول،  تيجة ت اين معدال  منو وتطور أحجام املدن وتغري   أمناط توزظاته

ط  وضكع خطك   حدا بكاري من اجلغرافيني إىل دراسكة هكذه اليكاهرة وحتليلكها وحماولكة اإلسكهام       

 أقكاليا     النمكو  ظمرا ية تراظي إظادة توزيع السكان   ضوء توزيع املراكز العمرا يكة واااهكا  

يل مكن حكدة   ة والتقلالرئيسال الد، وتقييا مسرية سياسة الدول للتخفيف من اهليمنة احلضرية للمدن 

 .اهليمنة التفاو  بني املراكز احلضرية واحلد من املشاكل واآلثار النامجة ظن مال تلك

ة ما دراستتسع موضوظا  ال حث   اجلغرافيا احلضرية، وتكن حصرها   اااهني: أحده

ر ا وتطكو تهك املدينة كوسط جغرا  مستقل، تنكاق  فيكه املدينكة مكن حيكث  شكأتها وحتليكل مكو ا       

 سكة خصكائص  شكلها ومورفولوجيتها وكاافكة اسكتخداما  األراضكي فيهكا، وتركيكب وظائفهكا، ودرا      

لكى دراسكة   فريككز ظ  وتوزيع الفعاليا  واأل شطة فيها واملشاكل الكيت تواجههكا. أمكا االاكاه اآلخكر     

. تهكا الوظيفيكة  اة( وظالقالعالقا  القائمة بني املدن   أبعاٍد ثالثة، وهكي: احلجكا والت اظكد )الكاافك    

صك ًا  يكدا ًا خ مومن هنا فقكد مالك  دراسكة العالقكة بكني تكدرج أحجكام املكدن وتوزظاتهكا املكا يكة           

ا  يكًا وظالقتهك  ملدن مكاللجغرافيني املهتمني بدراسة املدن من خالل حتليل الكيفية اليت تتوزع بها ا

جكا هكذه   منهكا ح  مكتغريا   بأحجام هذه املدن. وخباعة إذا أدركنا بأن أهمية املدينة تتحكدد بعكدة  

وزع املراككز  ، ومكدى تك  املدينة، الذ  يرت ط ارت اطًا وثيقًا بيروف  شأتها وط يعكة ال ياكة اجملكاورة   

ا الوظائف وليس حج العمرا ية وت اظدها   رقعة اإلقليا. ويقصد حبجا املدينة هنا أظداد سكا ها

فهكو يعكّد    إلقليمكي، ستويني احمللي وااليت تؤديها، فاحلجا السكا ي للمدينة يعكس قيمتها ظلى امل

مكدى  لدولكة، و أحد املؤشرا  ظلى أهميكة املدينكة   إقليمهكا ووز هكا   الشك كة احلضكرية   ا      

 ظالقاتها باملدن األخرى.

ومن ثا تتطلب مال هذه الدراسة ضرورة ال حث   التوزظا  املكا ية للمدن من حيث 

ألمناط اليت تتخذها توزظا  املدن ظلى سطح األرض مواقعها وأحجامها وا تشارها وتوزظاتها وا

وحتليل العوامل والقوى اليت أثر    ظهور هذه األمناط وتطورها والتغريا  اليت حدث  ظليها، 

وما يرت ط بذلك من تصنيف للمدن ت عًا ملواضعها ومواقعها وأ شطتها ووظائفها، ومدى اال تيام 

 جاتها احلجمية.احلاعل   التوزع اجلغرا  للمدن وتدر

 

1 



 2 

 مشكلة الدراسة.

ة التحضكر  ين ظكاهر من اليواهر ال ارزة اليت ظرفتها لي يا خالل النصف الاا ي من القكرن العشكر  

ن مك للكهجرة   وتنامي  س ة سكان املكدن، وازديكاد أظكدادها وتعكاظا أحجامهكا، الكيت جكاء   تيجكة        

الرئيسكة   احلضكرية  املكدن واملراككز   األرياف وال واد  إىل املدن من جهة، ومن املدن الصغرية إىل

ا خكالل    لي يك  من جهة ثا ية. وقد رافق  هذه الياهرة تغريا  واسعة   عكورة التكوزع السككا ي   

د  إىل سكريع، أ  العقود األخرية  تيجة مجلة من العوامل واملتغريا  اجلوهرية اليت بكرز  بشككل  

ىل إان تيكل  كك ع السككا ي   لي يكا   تغري مستمر   مالمح هذه الصكورة بأشككال لتلفكة، فكالتوز    

ا التكوازن  ال أن هكذ إالا ا    إطار من التوازن   توزع السكان بكني املنكاطق الريفيكة واحلضكرية،     

طلكع  مي يكة مكع   االقتصكادية واالجتماظيكة الكيت شكهدتها الدولكة الل       تعرض للخلكل  تيجكة الكتغريا   

 الستينيا  من القرن العشرين املرت طة باكتشاف النفط.

ظلكى  وللي يكة  اتتناول هذه الدراسة ظاهرة التحضر   لي يا وأثرها ظلكى تطكور أحجكام املكدن     

دن الرئيسكة   عكمة واملك  الكيفية اليت ت ّدل  بها عورة التوزع املكا ي للسككان  تيجكة االهتمكام بالعا   

 شكت  رككز املن اليت أع ح  مراكَز جذٍ  لسكان املناطق الريفية واملدن الصكغرية، وخاعكة مكع ت   

الستقطا  ظملية ا الصناظية واملؤسسا  التجارية واملرافق اخلدمية اليت أسهم  بدورها   تسارع

يفيكة    رية والروخلق فوارع عارخة بني مدينيت طرابلس وبنغاز  من  احية، وبقية املراكز احلض

لدولكة، مكن   ات نتهكا   أجزاء القطر من  احية أخرى. وهلذا تطلب األمر حتليل السياسكة التنمويكة الكيت   

احلضكرية   نيومتهكا خالل التوجها  وامل ادئ واألهداف العامة اليت تعكس فلسفة الدولة ورؤيتها مل

اسكة العالقكة   خالل در حاضرًا ومستق اًل، ومتابعة التغريا  اليت حدث    النيام احلضر  اللييب من

 طكط التنمويكة  ملة واخلالشكا  بني ظملية التحضر والتنميكة املكا يكة، ت عكًا لنتكائج التعكدادا  السككا ية      

ازن  كدأ التكو  واملخططا  احلضرية، السيما   الفرتة الكيت بكدأ  تيهكر فيهكا إشكارا  عكر ة مل      

لدولة ظلى إت كاع  ، وإزاء ذلك ظمل  اجلها  املسؤولة   ا1975-1973منذ اخلطة التنموية اإلقليمي 

ألخكرى،  املكدن ا  ى مقار كة ب قيكة  أسلو  ختطيطي للتقليل من معدال  النمو السككّّّا ي للمكدن الككرب   

ام املكدن  طور ألحجك والتخفيف من حدة املشكال  املصاح ة للرتكز السكّّا ي فيها. وما  تج ظنه من ت

 تكوزع   ال تيكام  وتزايد أظدادها، الذ  ي دو   تغري عورة الرتاتب احلجمي لتلكك املكدن، ومكدى ا   

 أحجامها.

اللي يكة وتوزظاتهكا املكا يكة مكن حيكث الت اظكد       كما اهتم  هكذه الدراسكة بتحليكل مواقكع املكدن      

والتكاثف مع إبكراز دور العوامكل الط يعيكة وال شكرية واالقتصكادية   حتديكد تلكك املواقكع وت كاين          

مميزاتها وإمكا اتها، وما جنا ظنه من استقطا  لأل شكطة والفعاليكا  االقتصكادية واالجتماظيكة إليهكا،      

للي ية وتطورها وتفاو  أحجامها. والتأكيد ظلكى أهميكة العالقكا     والدور الذ  لع ته    شوء املدن ا

القائمة بني تلك العوامل والنواحي العمرا ية، وخباعة أن الط يعة الصحراوية للي يكا قكد لع ك  دورهكا     
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  اختالل التوازن احلضر  بني مشال ال الد وجنوبها، وحصر العمران واالستقرار ال شكر    منطقكة   

 و  بعض الواحا    أجزاء متفرقة من ال الد. الشريط الساحلي

هكي  ل حكث، و وظليه فقد اشتمل  الدراسة ظلى مناقشة ثالثة أفكار رئيسكة تشككل حمكور هكذا ا    

بالنسك ة   دالالتهكا تطور ومنو أحجام املدن اللي ية من جهة، وحتليل التوزع احلجمي لتلك املكدن و 

ل اجلغرافيكة  ور العوامك املدن وت اظدها وكاافتهكا ود للتنمية املكا ية من جهة ثا ية، وت اين توزظا  

   بروز ذلك الت اين من جهة ثالاة. 

نيكة ظكن   ومن هنا جاء  فكرة هذا املوضوع لتقيكيا مسكرية التمكدن   سك يل رسكا رؤيكة وط      

ن و أحجامهكا مك  دادها ومنك ظمران املستق ل والتن ؤ باآلفاع املستق لية لنمو املدن اللي ية، وزيادة أظك 

  ظلكى  اليت حدث معرفة وحتديد العوامل املساظدة ظلى ذلك النمو والتطور، ورعد التغريا خالل 

 الوقك   ي، وهكو   تلك املدن، ذلك ألن ظمران احلاضر هو  تاج لقرارا  وبرامج التنمية   املاض

 ذاته مؤشر ظلى ظمران املستق ل.

إلجابكة  راسكة ل ارة تسعى الدو  ضوء ما تقدم تكن عياغة إشكالية ال حث ظلى هياة أسالة ما

 ظليها، وهي:

 ية؟ا العوامل اليت لع   دورها    شأة املدن اللي ية وتطورها خالل مراحلها التارخيم -1س

 دادها؟ة، ومنو أظما اااها  النمو احلضر    لي يا؟ وما مراحل تطور أحجام املدن اللي ي -2س

 اهكا  منوهكا؟ وهكل تتجسكد فيهكا أبعكاد      للي يكة، ومكا هكي اا   ما خصائص الش كة احلضرية ا -3س

رفكة   هكا منح التسلسل احلضر ؟ هل هي أبعاد ماالية كما أوردتهكا النيريكا  املتخصصكة أم أ   

 ظنها؟ وما مدى هذا االحنراف؟ وهل تكن معاجلته؟  

ة ثا يكة؟ ومكا   ا العالقة بني ظملية التحضر   لي يا من جهة والتنمية وأبعادها املكا ية من جهم -4س

 يعة العالقة بني أحجام املدن اللي ية والوظائف اليت متارسها؟ط 

  املكا يكة  ا دور العوامل اجلغرافية الط يعية وال شكرية واالقتصكادية الكيت أّثكر    التوزظكا     م -5س

 للمدن اللي ية؟

ورة ا الواقع التوزيعي للمدن اللي ية؟ وهل حتقق التوازن   ذلك التوزع؟ وما هي الصم -6س

 ة مستق اًل؟املطلوب
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 أهداف الدراسة وأهميتها.

 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف، منها:

 .افع  شأتهمقوما  قيامها ودواال حث    شأة املدن اللي ية، ومتابعة تطورها وحتديد  -1

األحجككام  ، وط يعككة تككوزع تلككك2000 -1950دراسككة تطككور أحجككام املككدن اللي يككة خككالل الفككرتة   -2

 للييب.  ىل فاا  حجمية، ومتابعة التغريا  اليت حدث    النيام احلضر  اوتصنيفها إ

ب املكدن  م ومراتك حتليل واقع منيومة املدن اللي ية وال حث   العالقة اليت تفسر تدرج أحجكا  -3

 هليمنة.وأظدادها، وظّما إذا كا   متيل إىل اال تيام والتوازن، أم إىل الرتكز وا

 حجام. تلك األ ألحجام املدن اللي ية ودورها   إظهار الفروع الوقوف ظلى الضوابط احملددة  -4

لتنميكة  لالنسك ة  بالتأكيد ظلى أهميكة دراسكة ت كاين توزظكا  املكدن اللي يكة حجميكًا، ودالالتهكا          -5

 املكا ية، وحتديد احلجا األمال لتلك املدن.

 يككة العمرا حتديككد العوامككل اجلغرافيككة املككؤثرة   اخككتالف عككورة التككوزع املكككا ي للمراكككز  -6

 ومواقعها   لي يا.

هككا، عمككران فيكشككف اللاككام ظككن ط يعككة التككوزع اجلغككرا  للمراكككز احلضككرية   لي يككا، وتوجككه ال -7

ر  وخلكق  نمو احلضك والتغريا  اليت حدث  ظليه، ومدى ظالقة ذلك بسياسة الدولة لتوسيع قاظدة ال

 .ملدن الرئيسةمراكز حضرية جديدة   ش كة املدن اللي ية للتخفيف من هيمنة ا

 ا ية.ها املكحتليل العالقة بني أحجام املدن اللي ية وت اظدها وكاافتها وأمناط توزظات -8

 استقراء مستق ل التوزع املكا ي للمدن اللي ية وتطور أحجامها. -9

وتكّّمن أهمية هذه الدراسة   أهمية األهداف اليت تسعى إىل حتقيقهكا، ومكا سكيتمخض ظنهكا     

ال تلك النتائج أن تسها بدرجة أو بكأخرى   ظمليكا  التخطكيط احلضكر      من  تائج، إذ تكن مل

ووضع تصور حللول بعض القضايا اخلاعة مبشاكل العمران   الدولكة، أو ظلكى األقكل تككن أن     

تكون مؤشرا  مهمة يستفيد منها أولاك القائمون ظلى أمر التخطيط والتنميكة فيهكا، وأن تسكها      

ليا امل ين ظلى أسس ودراسكا  ظلميكة موضكوظية، ا طالقكًا مكن أن دراسكة       اختاذ القرار التنمو  الس

أحجام املدن خاعة، واملراكز العمرا ية ظمومًا وت اظدها تشكل رافكدًا مهمكًا مكن روافكد العمليكا       

التخطيطية، وما تشكله من أهمية للتعرف ظلكى األمنكاط التوزيعيكة لتلكك املراككز وحتديكد النسكق        

ند ظمل أية خطة تنموية مق لة، باإلضكافة إىل معرفكة مكدى اال تيكام الرتاتكيب      العمرا ي املستهدف ظ

احلجمي واملكا ي هلذه املراكز، فمن خالل قياس معدل النمو احلجمي للمراكز احلضكرية يتيسكر   

حتديد معوقا  التنمية اليت تكن أن تكون قد أثكر  ظلكى حكاال  النمكو احلجمكي، كمكا تككن        

يع للمراكز احلضكرية األخكرى. و  ضكوء هكذه التصكورا  تككن وضكع        معرفة ظوامل النمو السر

وخباعكة أن دائكرة   ، وتوجيه ظمليكة النمكو والتوسكع احلضكر    الك الد     سياسا  وأهداف لض ط 

خكالل   ، مكن 2000-1950العشكرين   النصف الاا ي من القرناهتمام هذا ال حث تتسع زمنيًا لتشمل 
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شك كة املكدن اللي يكة   احلجكا والتكوزع املككا ي وحتديكد        التغريا  احلدياة اليت شكهدتها   معرفة

 العوامل اليت أسهم    تلك التغريا .  

ليكاهرة  كما يزيد من دظكا ال حكث وتنحكه أهميكة مضكاظفة ظكدم اقتصكاره ظلكى تت كع مالمكح ا          

 ضكر  احلكالي، بكل أ كه    وبيان منط النيام احل 2000احلضرية   لي يا خالل فرتة الدراسة املنتهية ظام 

ي يكة  ظليه املدن الل ، ويقرتح توزظًا حجميًا ومكا يًا ملا جيب أن تكون2020يستقرئ مستق له   ظام 

وفري تك ب ضكرورة    املستق ل كي تصل املنطقة إىل حالة من التوازن أو النضج احلضر  الذ  يتطلك 

ا ينسكجا  مبسطة ملتواليروف املناس ة الستقطا  النمو السكا ي باااه املراكز احلضرية الصغرية وا

ي، ا ي والعمرا ك وزع السكك مع توجها  وأهداف التنمية املكا ية   ال الد املتعلقة بإظادة النير   التك 

 ومدى ارت اطه بتوزيع اخلدما  والوظائف احلضرية.

 

 منهج الدراسة:

ظاتهكا  ها وتوزتعتمد دراسة الش كة احلضرية للمدن اللي ية من حيث منوها وأحجامهكا وت اظكد  

الوعفي من  ى املنهجا ية ظلى ظدٍد من املناهج للوعول إىل أهداف الدراسة، منها االظتماد ظلاملك

ها هكا بنشكأت  خالل الوعف والتشخيص القائا ظلى إظهار خصائص مواقع املكدن وتوزظاتهكا وظالقت  

لتطكور    لي يكة وا ومنو أحجامها. إضافة إىل استخدام املنهج التكارخيي ظنكد دراسكة  شكأة املكدن ال     

ة همًا   دراسج يعّد مأحجامها ومنو وظائفها والتغريا    أمناط وأشكال توزظاتها، إذ أن هذا املنه

ون دجلغكرا   ااملدينة كياهرة جغرافية ال تكن دراستها وحتليل منوهكا وتطكور حجمهكا وتوزظهكا     

ل لتن كؤ مبسكتق   ة امكا يك إملام وت صر بتطورها التارخيي، كما أن مال هذه الدراسة التارخيية تفيكد   إ 

 التمدن ومنو املدن ظلى املدى املنيور.

املكدن    مواقكع كما يعتمد ال حث ظلى منهج التحليل املقارن للعالقكا  الكيت تفسكر الت كاين      

الف بينهكا  ه واالختودرجا  منوها وتطورها، وإجراء املقار ا  بني املدن للوعول إىل أوجه التشاب

ة املوقكع  لك ألهميها وتطورها والضوابط اليت حدد  مواقعها، وذوحتديد العوامل املؤثرة    شأت

   تفسري  شوء وتطور املدن. 

كما تستعني الدراسة   سك يل حتقيكق أهكدافها باألسكلو  اإلحصكائي أو التحليكل الكمكي          

حتليل العالقا  اليت تفسر أحجام املدن، من خالل استخدام بعض النماذج اإلحصائية ماكل معادلكة   

و السكا ي واإلسقاط السكا ي حلسا  معكدال  منكو أحجكام املكدن، ومعادلكة  سك ة أو درجكة        النم

التمدن، واستخدام مؤشر السيادة لتحديكد العالقكة بكني املدينكة الرئيسكة وبقيكة املكدن   املنيومكة         

احلضرية، وقيكاس العالقكة بكني مراتكب املكدن وأحجامهكا اظتمكادًا ظلكى قاظكدة حزي كفح، وحسكا             

بني األحجام النيريكة للمكدن وأحجامهكا الفعليكة وظالقتهكا مبرات هكا، وقيكاس متوسكطا           االحنراف

 فأحجام املدن وحسا  معامل تكوطن األ شكطة االقتصكادية   املكدن اللي يكة، واسكتخدام االحنكرا       
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املعيار  لقياس وظائف تلك املدن اظتمادًا ظلى مقياس  يلسون لتصكنيف وظكائف املكدن. إضكافة     

معامل ارت اط الرتب املعروف مبعامكل سك ريمان لقيكاس العالقكة بكني أحجكام املكدن        إىل استخدام 

اللي ية ووظائفها، ظالوة ظلى استخدام مقاييس الكاافكة السككا ية كمعيكار للمقار كة املكا يكة للرتككز       

 السكا ي بني أقاليا ال الد. كما سيتا استخدام مؤشر مش ل لقياس سهولة االتصال بني املدن اللي ية.

كا يكة  ظكا  امل كما اظتمد ال حث ظلى استخدام ظدٍد من املقكاييس الكميكة لقيكاس أمنكاط التوز    

بع كا ، رمال مقياس م اللي ية وا تشارها للحكا ظلى درجة الرتكز أو اال تشار   توزع املدن،للمدن 

ن، حسكا   اظد املدومؤشر علة اجلوار، واملركز الوسيط، ومنحنى لور ز، ومعادلة روبنسون لقياس ت 

قياس كاافكة  مشت  مال متوسط املسافا  املتساوية بني املدن اللي ية، ظالوة ظلى استخدام مقاييس الت

 املدن.

ل يا كا   احتليكل   كما سيتا االسكتعا ة بالتمايكل الككارتوجرا  واألشككال والرسكوم ال يا يكة        

نحنيكا   مكدن بامل جمية للوإجراء املقار ا  مال خرائط التوزظا  والكاافا  ومتايل التوزظا  احل

 22وطة، خار 42ث ال يا ية لقياس أحجام املدن ومرات ها ومنوها وتطور أظدادها، حيث تضمن ال ح

 تكوزع ظكاهرا    جكدواًل إحصكائيًا يك ني    60شكاًل بيا يًا ورىًا توضكيحيًا. إضكافة إىل أ كه تضكمن     

 .  ضمون الدراسةملحقًا خلدمة م 19لتلفة اقتضاها موضوع ال حث، الذ  ذّيل بنحو 

ئج ة، و تكا ويعتمد ال حكث لإلجابكة ظلكى األسكالة املطروحكة سكلفًا ظلكى اإلحصكاءا  السككا ي         

لمدن حلضرية لظمليا  املسح احلضر  اليت قام  بها اجلها  املسؤولة   الدولة واملخططا  ا

لكيت ختكدم   ا يا كا   اللي ية واخلطط التنموية، و تائج حصر القوى العاملة من جهكة، واميكع جكّل ال   

، مكع  اخلكرائط  مضمون ال حث من مصادرها املختلفة سكواء    التقكارير أو الكتكب أو ال حكوث أو    

ر أظكدادها  دن وتطكو حماولة تركيز اهتمام الدراسة ظلى املنيور اجلغرا  الناظا لعمليا   شوء امل

 ى املنيور. املد  وحجومها زمنيًا ومكا يًا، وبالتالي إمكا ية التن ؤ مبستق لها وآفاع تطورها

وقد جاء  هذه الدراسة   مخسة فصول، تس قها مقدمة ال حث اليت تضكمن  اإلطكار النيكر     

للدراسة. ويتناول الفصل األول  شكأة املكدن اللي يكة ومقوماتهكا ودوافكع  شكأتها، أمكا الفصكل الاكا ي          

وحتديكد مفهكوم   بالنقكا  والتحليكل تطكور أحجكام املكدن اللي يكة، بكدأ بتعريكف املدينكة          فيتناول 

، الكيت  2000 -1954حجمها، واستعراض لتطور أظداد املدن اللي ية ومنو أحجامهكا خكالل الفكرتة    

قسم  إىل مخس مراحل، كما مت خالل هذا الفصل دراسة توزع الفاا  احلجميكة للمكدن اللي يكة    

 العوامكل  وحتليل منيومتها، واقرتاح األحجام املالى لتلك املدن. بينما ي حث الفصكل الاالكث    

املؤثرة   منو املدن اللي ية وتطورها، تضمن  أربعة ظوامل رئيسكة هكي: العامكل الكدتوغرا ،     
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والتصنيف املستحدث للمراكز احلضرية، وتطور وظائف املكدن والتكأثري املضكاظف ألحجامهكا،     

تصكادية  وظامل التطور االقتصاد .   حني يربز الفصل الرابكع العوامكل الط يعيكة وال شكرية واالق    

املؤثرة   التوزع املكا ي للمدن اللي ية وت اين مواضعها ومواقعها. أما الفصل اخلامس واألخكري  

فقد خصص لتحليل واقع التوزع املكا ي للمدن اللي ية وآفاقها املستق لية، اشكتمل ظلكى تصكنيف    

املدن اللي ية ومنو مواقع تلك املدن، وحتليل ألمناط توزظها وكاافاتها، واآلفاع املستق لية لتوزع 

أحجامها. وختامًا مت استعراض  تائج الدراسة ومقرتحاتها وسرد ألهكا املصكادر واملراجكع الكيت     

 اظتمد ال حث ظليها.

 

 حدود الدراسة:

 أواًل: احلدود املكا ية.

-ْ  ْ 9خطي طول  يقي بنيتقع منطقة الدراسة اليت متالها الوحدة السياسية اللي ية   الشمال األفر

بكيض املتوسكط مبسكافة    مشااًل، وتطل ظلى ساحل ال حر األ  33ْ -ْ  18ْ ْ  ْ 45شرقًا وخطي ظرض  ْ  ْ 25

ظنكد   باكر الرملكة   كا، متتد من رأس اجدير ظند احلدود اللي يكة التو سكية غربكًا إىل    1900تصل إىل 

ئكر   س واجلزاوهي: تو احلدود اللي ية املصرية شرقًا. و د منطقة الدراسة أربع دول ظربية أفريقية

 ا اجلنوبية.ند حدودهظغربًا ومصر والسودان شرقًا، إضافة إىل دولتني أفريقيتني هما تشاد والنيجر 

طكة  خار -ي % من مساحة الكوطن العربك  7.11، متال حنو 2ألف كا 1675ت لف مساحة منطقة الدراسة 

، حيكث  ساحة ظ ارة ظن مناطق عحراوية جافكة وشك ه جافكة   % من هذه امل90غري أن أكار من  -( 1)

، إذ يعكي   الساحلي لع   اليروف ال ياية دورها   حصر النطاع املعمور من لي يا   منطقة الشريط

 % من مساحتها الكلية.10% من جمموع سكان ال الد   مساحة ال تزيد ظن 90حنو 

ملدن او ش كة إن األس ا  الكامنة وراء اختيار لي يا كنموذج لدراسة التنمية احلضرية ومن

 ارها تتمال   ظدة اظت ارا ، منها:وا تش

صصكة  فية متخ  حتظ الش كة احلضرية ظلى مستوى القطر أو ظلى مستوى أقاليمه بدراسة جغرا -1

 ألهمية ذاتها.فسه وباتعاجل موضوع منو تلك الش كة وتوزظاتها املكا ية و يام ترات ها بالعنوان  

ن حرككة  مك تكب ظليكه   بإ تاج الكنفط، ومكا تر  التطور االقتصاد  السريع الذ  شهدته لي يا واملرت ط  -2

% من سكان 88مخسني ظامًا، حتّول معها حنو  ىمتدن واسعة وسريعة و  فرتة وجيزة ال تتعد

 .1954%   ظام 25، بينما كا   تلك النس ة ال تزيد ظن 2000ال الد إىل سكان مد يون   ظام 

ادية، ة واقتصك ن ظكدة أقكاليا ط يعيك   التنوع اجلغرا   تيجة كرب مسكاحة الك الد جيعلكها تقكع ضكم      -3

يا الك الد    ني أقكال بك ووجود ت اينا  مكا ية مما يتيح جمااًل رح ًا للدراسة والتحليكل واملقار كة   

 التوزظا  املكا ية للمدن وت اين معدال  منوها.



 8 

عربيكة مسكاحًة، إال   جعلها تأتي رابكع الكدول ال   2مليون كا 6.1إن كرب مساحة ال الد اليت تزيد ظن  -4

 ارزة ظلكى  ثاره الآأ ها تأتي   مرت ة متأخرة   أظداد سكا ها، مما جيعل أ  حترك للسكان له 

 ت اين أحجام املراكز العمرا ية وتوزظاتها املكا ية.

تحضكر    اهرة الالدافع الشخصي النابع من ا تماء ال احث إىل هذا القطكر العربكي ومعايشكته ليك     -5

تنكاول  تا  الكيت  شجعه ظلى ظقد العزم ظلكى مزيكد مكن الدراسك    ال الد والنمو السريع ملد ها، مما 

 الطفرة احلضرية والعمرا ية اليت تشهدها الدولة.

 ثا يًا: احلدود الزمنية.

( وذلكك  2000-1950ُحدد اإلطار الزمين للدراسكة بفكرتة النصكف الاكا ي مكن القكرن العشكرين )       

صكدر  ليت متال املا لي يا  تعدادا  السكا ية لس  ني: أوهلما ارت اط هذا اإلطار الزمين بفرتة إجراء ال

عكداد شكامل   افر أ  تالرئيس لل يا ا  ظن تطور األحجام السكا ية للمدن اللي ية، فق كل ذلكك   يتكو   

يكث  حشكمولية،  باملعين املعروف، حيث كا   أظداد السكان تقدر بطريقكة تعوزهكا الدقكة وظكدم ال    

،   تلتكه  1954ية، بكدأ  بكأول تعكداد رىكي ظكام      شهد  فرتة الدراسة إجراء مخسة تعدادا  سككا  

ة   . ولككذا اقرت كك  الدراسكك1995، 1984، 1973، 1964أربعككة تعككداد  أخككرى أجريكك    أظككوام  

ر أحجكام   ية لتطكو حدودها الزمنية مع فرتة إجراء تلك التعدادا ، إضافة إىل إجراء إسقاطا  سككا 

 لدراسة.النمو املسجلة خالل فرتة ااظتمادًا ظلى معدال   2020املدن اللي ية حتى ظام 

ا زيكادة أحجامهك  للي يكة و أما الس ب الاا ي فيتمال   العامل االقتصاد ، إذ أن النمو السريع للمكدن ا 

  إ تاجكه  معكدال يكد  وأظدادها وتوسع مناطق ا تشارها وتوزظها املكا ي جاء بعد اكتشاف النفط وتزا

ر    لنمكو احلضك  أثره   ارتفاع معكدال  التحضكر وا  مع مطلع ستينا  القرن العشرين، الذ  كان له 

د جتماظيكة للك ال  يكروف اال لي يا. ولذا فإن فرتة اخلمسينا  من هذه الدراسة ستمال احلالة االقتصكادية وال 

تها دية الكيت شكهد  االقتصا   الفرتة اليت س ق  اكتشاف هذا املورد االقتصاد  املها، ثا متابعة التغريا 

ة ا ي حتى  هايك ظها املكس  ظلى التطور الذ  شهدته أحجام املدن وزيادة أظدادها وتوزلي يا، واليت ا عك

 فرتة الدراسة.

   



 9 

 

 
 

 

 

 

خارطة )
1

( موقع منطقة الدراسة
 

س، ستوكهلا، 
ريف

  س
يت ما

حلة األساسية، تنفيذ وا تاج استل
ي للمر

س التعليم
ي اهلرام، األطل

ح
  أبولقمة وفت

صدر: اهلاد
مل

ا
1
9
8
5

ص 
 ،

2
0

 



 10 

 دراسا  السابقة:ال

ظلى الرغا من تعدد الدراسا  اليت تناول  املدن اللي ية خالل النصف الاا ي مكن القكرن العشكرين،    

إال أن معيا ما كتب ظنها ال تعدو ظن كو ها مقكاال  أو حبكوث منشكورة ضكمن أجكزاء مكن كتكب أو        

أ هكا كا ك  ظ كارة ظكن     دوريا  وال ترقى إىل مسكتوى الدراسكا  الدقيقكة أو االطروحكا  العلميكة، أو      

دراسا  إقليمية ملدن بعينها، باستاناء دراسة الدكتوراه اليت أظدها القزيكر  ظكن ميكاهر الكتغري والتنميكة      

، اليت اهتم  بدراسة منو املدن الصغرية الكيت يكرتاوح سككا ها مكا     1984للمدن الصغرية   لي يا   ظام 

مدينكة، وأشكار    37حنكو   1973ظكددها   ظكام    ال كالف  1973-1954ألف  سمة خكالل الفكرتة    30-2بني 

، ثكا  1964إىل مثان ظشرة مدينة ظكام   1954ال احث أن أظداد املدن اللي ية قد زاد من تسع مدن   ظام 

%   24.7، كما يرى أن  س ة السكان احلضكر زاد  مكن   1973ارتفع  إىل س  وأربعني مدينة   ظام 

 .(1)%7.68ع  إىل ، وارتف1964%   ظام 7.45إىل  1954ظام 

ظن التخطيط التنمو  وتوزظكا  السككان   لي يكا تنكاول      1993و  دراسة قام بها املختار   ظام 

فيها دور توزيكع املشكاريع التنمويكة   إظكادة توزيكع السككان واحلكد مكن اهلجكرة الريفيكة إىل مكديين            

بااكاه املكدن الصكغرية  تيجكة     طرابلس وبنغاز ، بل بروز ظاهرة اهلجرة املعاكسة مكن املكدن الرئيسكة    

توفر فرص العمل واخلدما  معتمدًا   ذلك ظلى دراسة ظينة من املهاجرين مكن مدينكة طكرابلس إىل    

 .(2)املدينة الصناظية   أبي كما 

 1971كما قّدم اخلياط حباًا ظن مدن العراع ولي يا: دراسة جغرافية مقار ة ألحجامها وت اظكدها ظكام   

ألربعني مدينة لي ية يزيد ظكدد سككا ها ظكن ألفكي  سكمة ومخكس ومثكا ني مدينكة          اشتمل ظلى استقصاء

ظراقية يزيد ظدد سكا ها ظن مخسة آالف  سمة، تناول فيكه أحجكام املكدن ومرات هكا وت اظكدها، بهكدف       

اخت ار الوضع احلجمي واملرتيب والت اظد  للمدن ومعرفة ما إذا كان تسلسل املكدن حبسكب أحجامهكا    

القطرين وظلى مستوى أقاليمهما تت ع  يريكة ظامكة  أم أ هكا ذا  طكابع قطكر  أو إقليمكي،        ومرات ها  

 :(3)وقد خلص ال احث إىل مجلة من النتائج أهمها

الحنكدار   درجكة ا  أن النمط التسلسي ألحجام ومراتب املدن العراقية خيتلف ظن املكدن اللي يكة    -1

دينكة بغكداد   م ري بكني  كك ة، ففكي العكراع هنكاك فاعكل     بني املدينة األوىل واملدينتني الاا ية والاالاك 

دار بطياكًا  ون االحنك وال صرة، ثا هناك احندار تدرجيي حنو املدينة الاالاة )املوعل(   حني يكك 

 )مصراتة(. الاالاة وتدرجييًا   لي يا بني مدينة طرابلس وبنغاز ، ثا هناك قفزة إىل املدينة
                                                 

(1)  kezeiri, Saad. Aspects of change and Development is small towns of libya. unpublished. 

Ph.D thesis University of Durham. England. 1984. 

(2) Mukhtar, N. Development planing and population distribution in libya. M.Phil. thesis, 

university of weles. Cardiff.1993. 

 اجلمعيكة تصكدر ظكن    ،اجلغرافيكة العراقيكة   جملكة )مدن العراع ولي يا: دراسة جغرافيكة مقار كة ألحجامهكا وت اظكدها(،      حسن اخلياط، -)3(

 .1971 اجلغرافية العراقية، بغداد، اجمللد السابع، تشرين الاا ي،
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مككن  طة   لي يككا  تيجككة االحنككدارهنككاك  قككص واضككح   أحجككام املككدن املتوسكك -2

التوزع لعكراع فك  املدينتني الك ريتني إىل املدن ذا  املستويا  الصكغرية، أمكا   ا  

نكة  ن املديمك احلجمي ومستوياته خيتلف متامًا، ألن املنحدر احلجمي للمدن ي دأ 

 الاا ية دون فواعل تربك التسلسل املنتيا.

ت اظكد بكني   توسط ال  العراع، حيث ي لف م إن الت اظد بني املدن يزداد   لي يا ظنه -3

ا ي لكف    ككا   العكراع، بينمك   20آالف  سمة  10-5املدن ذا  الفاة احلجمية من 

 توالي.كا ظلى ال 106كا ، 40ألف  سمة ي لف  25-10كا، و  الفاة من 56لي يا 

ق ملنكاط رت ط باالتأكيد ظلى أهمية ال ياة الط يعية   حتديكد مواقكع املكدن الكيت تك      -4

جلكة   هكر  د  الصاحلة للزراظة   إقليمي طرابلس وبرقة، واملناطق الزراظية حكول 

يصكل   ي لي يكا والفرا  وروافدهما، حيث يزداد تركز املدن   أقكاليا ال لكدين، ففك   

رابلس، و  طك كا   إقليا  24و  إقليا برقة  كا37متوسط الت اظد بني املدن إىل 

ككا   مكدن    25واألقاليا الوسطى واجلنوبية،    كا17العراع ي لف متوسط الت اظد 

 احملافيا  الشمالية.

-1954النمو احلضر  وتوزع مراتب املدن   لي يا خالل الفكرتة   1984كما درس الط ولي   ظام 

تناول فيه ظاهرة التحضر   لي يا مشريًا إىل أهميكة ظكاملي اهلجكرة والزيكادة الط يعيكة   بكروز        1973

 .(1)أشار إىل أن اكتشاف النفط كان ظاماًل مهمًا   زيادة معدال  اهلجرة إىل املدنهذه الياهرة، كما 

، أشار فيه إىل أن معكدل  1978-1911أما التري فقد تناول منط التحضر   لي يا وتطوره خالل الفرتة 

، وخصكائص هكذه اليكاهرة، السكيما     1978-1966% خكالل الفكرتة   7الزيادة السنوية للسكان احلضر بلف 

هيمنة مدينيت طكرابلس وبنغكاز  ظلكى النيكام احلضكر  خكالل اخلمسكينا  والسكتينا   تيجكة الرتككز           

اإلدار  والتجار  واخلدمي فيهما، كما تناول كذلك مشكال  التخطيط العمرا كي الكيت حكدث    لي يكا     

 .(2) تيجة املخططا  اليت أظدتها هياا  استشارية غربية   يراع فيها خصوعيا  اجملتمع اللييب

كمككا تنككاول املصككراتي   حباككه حتويككل األراضككي لالسككتعمال احلضككر  أثككره وط يعتككه   لي يككا 

استعراض لياهرة التحضر ومنو املكدن، أشكار فيكه إىل أن معكدل منكو السككان احلضكر بلكف   الفكرتة          

-1966%، وبلكف   الفكرتة   8مكا  سك ته    1966-1954%، بينما سّجل خكالل الفكرتة   1.8حنو  1911-1954

                                                 
(1) A. Toobbli, Urban Growth and City-size distribution in Libya, Economic and Business 

Review. University of Charyowns, Benghazi, vol. 11, 1984. 

  .1986، بريو ، ، السنة السابعة43 العدداإلمناء العربي،  معهد ،الفكر العربي جملة)منط التحضر   لي يا(،  مصطفى التري، )2(
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%. مؤكدًا ظلى أن النمو   أحجام املكدن اللي يكة وتوسكعها املككا ي ككان ظلكى حسكا         11حنو  1973

 .(1)األراضي الزراظية املنتجة   ال الد

ظلكى أن  سك ة السككان     G. Blakeو  دراسته ظن التحضر والتخطيط التنمو    لي يكا أكّّكد بليكك    

جملموع العام للسككان، ومبعكدل منكو سكنو  بلكف      % من ا56حوالي  1973احلضر   ال الد بلغ  ظام 

، مشريًا إىل أن ظامل اهلجرة تال الس ب الرئيس   تطور ظكاهرة التحضكر   1973-1964%   الفرتة 16

ومنو املدن، ومنتقدًا  يام النمو احلضكر    لي يكا الكذ  أدى إىل ترككز السككان   مكدينيت طكرابلس        

إىل مككدن سككاحلية أخككرى لتخفيككف الضككغط ظلككى هككاتني   وبنغككاز ، وذكككر أ ككه جيككب توجيككه التنميككة

 .(2)املدينتني

 1982كما أشار األظور   دراسته ظن التحضر   لي يا: حالكة احلاضكر وإمكا كا  املسكتق ل ظكام      

1964-1954% خالل الفرتة 5.6إىل أن معدل الزيادة السنوية   املدن الرئيسة بلف 
(3). 

ضر    لي يا تناول ظمورة استعراض تكارخيي لنشكأة املكدن    و  كتابه تطور املدن والتخطيط احل

 .(4)  لي يا وتطور مسرية التخطيط احلضر    ال الد

أطكول متتكد    ة زمنيكة ظليه فقد اختلف  هذه الدراسة ظن الدراسا  املشار إليها   أ ها تناولك  فكرت  

رة ظكن دوائكر   إحصاءا  عكاد من جهة، كما أ ها اظتمد  ظلى بيا ا  و 2000-1950خالل الفرتة ما بني 

 حكومية تكن الركون إليها.

 

                                                 

معهد اإلمناء  ،الفكر العربي جملة)حتويل األراضي لالستخدام احلضر  أثره وط يعته   لي يا(،  أمحد املصراتي، )1(

  .1986السنة السابعة، س تمرب  43العدد  بريو ،العربي، 

(2) Blake Gerald, Urbanization and Development planning in Libya, in Obudho, R.A and El-

Shakhs,s (eds) Development of Urban system in Africa, Prager, New York, 1979. 

(3) M. Alawar, Urbanization in Libya: pre                               sent state and future prospects, in 

Joffe, E and Mclachlan, K (eds) Social and Economic Development of  Libya, Menas Press, 

Cambridgeshire, 1982. 

  .1998 بريو ،، لي يا: تطور املدن والتخطيط احلضر ، دار امللتقى للط اظة والنشر، ظمورة امليلود  ظلي )4(
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  شأة املدن اللي ية:
ف اللاكام ظكن    ية، وكشاجلزء من الدراسة منطلق لل حث   التوزظا  املكا ية للمدن اللي ُيعّد هذا

لكل أو ينيكر   بد أن حتالعوامل املسؤولة ظن تلك التوزظا ، ألن دراسة مواقع الكاري من تلك املدن ال

يكل  لتحلغين ظكن ا إليها من خالل  شأتها، فلكي  فها الوضع الراهن للمكدن وتوزظاتهكا جيكب أال  سكت    

 مقابكل تزايكد   أهميتهكا  التارخيي الذ  ي ني كيفية  شوء املدن واألزمنة اليت ازدهر  فيها، أو تكدهور  

ا ُيكربز لنكا   يفية، كمأهمية مدن أخرى. وخباعة إذا ظلمنا أن كاريًا من مدن العا  تطور  ظن أعول ر

 ريخ.هذا التحليل أهمية املواقع اجلغرافية والتغريا  اليت حدث  هلا ظرب التا

 -أن التحكول إىل املدينكة    Gordan Childويرى بعكض ال كاحاني مكن أماكال جكوردن تشكايلد        

جاء  تيجة بعض اليروف والعوامكل الكيت مهكد  لقيكام املكدن       -والذ  أطلق ظليه الاورة احلضرية 

واحملال  احلضرية، السكيما مكع حتكول اإل سكان مكن حيكاة الصكيد واجلمكع وااللتقكاط إىل حيكاة           

ار والعمران وممارسة الزراظة وتقدم املعرفة اإل سا ية واستخدام املعادن واستخدام حيوا كا   االستقر

اجلر وما ترتب ظلى ذلك من زيادة ك رية   إ تكاج الغكذاء وتكوافر فكائض مكن اإل تكاج، ممكا أتكاح         

الفرعة ليهور  وع من التخصص   النشاط االقتصاد ، ووجود  س ة من السككان ال تعنكى بإ تكاج    

، مال الصناع احلرفيني والتجار الذين قكدموا  ذا  طابع حضر  أ شطة أخرى تعمل  الغذاء وإمنا 

خدماتها ل اقي أفراد اجملتمع، وإ شاء األماكن ملزاولة املهن وحمال  ل يع املنتجكا ، مكع ظهكور    

 .(1) وع من التنييا االجتماظي واإلدار  والسياسي

د العاملني وكُار  أظداد املنازل واحملال  والساحا  ومع مرور الزمن وتنوع احلرف كُار ظد

وتوسع  أماكن االستقرار وتتاىل ظهور األحياء السكنية وامتكد  الشكوارع والطكرع حتكى تشككل       

لقد اتسم  بداية التخصكص الكوظيفي للمكدن بال سكاطة   ال نيكة والوظكائف إذا مكا         .(2) واة املدينة

ملدينة ظاهرة حضرية تع ِّكر ظكن املسكتوى احلضكار  الكذ       قور   باملدن   العصور احلدياة؛ فا

 امن الصعوبة مبكان الفصل بني تاريخ احلضارة ال شكرية وتكاريخ املكدن لكو همك    ومتر به الشعو ، 

 ش ه متالزمني.  

ظرف اإل سان التجمع احلضر  بأبسط عوره وأشكاله ظندما بدأ تأثري العامل الكديين ظلكى    لقد

ربط السلطة بالدين لزيادة وتدظيا مكا ة وسلطة الزظيا أو امللك الكذ    امعا  السكان، من خالل

يتصف بنوع من األلوهية، مما استوجب بناء املع د أو القصر وبعض املنشكت  الدينيكة والعسككرية    

                                                 

 .20حممد السيد غال  ويسر  اجلوهر ، جغرافية احلضر، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  .  ، ص (1)

 .10، ص1990اسا    التطور العمرا ي وختطيط املدن، منشورا  جامعة دمشق، دمشق، فيصل قما ، در (2)
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أو سكاحة لت كادل الفكائض مكن السكلع واملنتجكا         ككان . كما ظهكر السكوع كم  (1)اليت ترمز للسلطة

التجار وسطاء بني املنتجني لتلك السلع واملنتجكا  ومسكتهلكيها، حبيكث    الزراظية، وأع ح  ط قة 

قسم  تلك اجملتمعا  إىل ثالث ط قا  وهي: ط قة التجكار، وط قكة أعكحا  املهكن واحلكرف،      

وازديكاد تراثهكا واسكتقطابها للمزيكد مكن       املراكز العمرا يةومع منو  .(2)وط قة احلكام ورجال الدين

، ممكا تطلكب محايتهكا    حجمهكا واتسكع  مسكاحتها   نكوع اإل تكاج، ازداد   السكان ملمارسة احلكرف وت 

وحتصينها وإظداد اجلند والعساكر حلمايتها، واحلفاظ ظلى أمنها و تيجة لكل هذه التحوال  وقيكام  

 .(3)املراكز العمرا ية الريفية الك رية إىل مدنتلك الوظائف واملنشت  حتول  

أن املكدن األوىل ظهكر    منتصكف األلكف اخلكامس      يعتقد معيا ال احاني    شأة املدينة 

ومنطقكة جنكو     ال حكر األبكيض املتوسكط   ق ل امليالد، وأن  شأتها وظهورها كان   منطقة حوض 

، الكيت شكهد   شكوء حضكارا      و  أفريقيكا وواد  النيكل   غر  آسيا، السيما بالد ما بكني النهكرين  

شورية، إضافة إىل احلضكارا  األخكرى الكيت    قدتة مال احلضارة املصرية واحلضارة السومرية واآل

قام  ظلى أودية وأ هار السند واهلواجنهو   اهلند والصني، اليت شهد  أيضكًا  شكوء وظهكور ظكدد     

 .(4)من املدن ترجع لأللفية الاالاة ق ل امليالد

ة لفينيقيك املدن ا إذا كا   أقدم املدن  شأ    مواطن احلضارا  القدتة   مصر والعراع فإن

ل احلضارة  تقل مشعاملدن، وذلك ظندما ا ىواإلغريقية والروما ية متال مرحلة تالية من تطور سكن

دن تلك مإليها وأع ح  مراكز إشعاع حضار  حتول  إىل إمرباطوريا  ا تشر  معها خصائص 

 احلضارا .  

  ظلكى  لي يا ذا  ماٍض حضر  ظريق يرجع إىل فرتة  شوء احلضارا  القدتكة الكيت قامك    عّدُت

يب منذ القرن السابع ق ل امليالد مال احلضارا  الفينيقية واليو ا ية والروما ية، اليت كان كالساحل اللي

 األبكيض  من ش كة املراكز التجارية ظلى سواحل ال حكر  هلا دورها    شوء وتطور ظدة مدن كجزٍء

رقي مكن لي يكا واملعروفكة    املتوسط مال تلك املدن اليت أ شأها اليو كا يون   القسكا الشكمالي الشك    

، أو املكدن الكيت أسسكها الفينيقيكون   قسكمها الشكمالي       pentapolis (*)باملدن اخلمس )بنتكابوليس( 

 .  Tripolis (*)الغربي )تري وليس(

                                                 

 .68ص ،1964لويس ممفورد، املدينة ظلى مّر العصور، )ترمجة( إبراهيا  صحي، اجلزء األول، مكت ة األجنلو املصرية، القاهرة،  (1)

 .120، ص1998قى للط اظة والنشر، بريو ، ظلي امليلود ، لي يا: تطور املدن والتخطيط احلضر ، دار امللت (2)

 .81، ص1996املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  رفتحي أبو ظيا ة، جغرافية العمران، دا (3)

 .39، ص1993أمحد إىاظيل، دراسا    جغرافية املدن، دار الاقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،  (4)

 سريد ذكرها الحقًا. (* )
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 وء العديكد مكن  ية    شهذا ظالوة ظلى الدور الك ري الذ  لع ته اارة القوافل ظرب األراضي اللي 

يقيا ىل أواسط أفرلتجارية إاليت كا   مباابة مراكز خدمية متر ظربها القوافل ااملدن اللي ية الداخلية 

زءًا مكن  ا فقكد  جك  مرورًا بالصحراء اللي ية مال غدامس، وغا ، ومرزع، وجالو، والكفرة، غكري أ هك  

. القوافكل  أهميتها وضمر  واخنفض   س ة السكان احلضر فيها مع اضمحالل وزوال طكرع اكارة  

ًا   أظكدادها ومنكوًا   تطكورًا سكريع   -لية منهكا خباعة السكاح  -شهد  بعض املدن و  مقابل ذلك 

تصاد  الذ  ال  االقمضطردًا   أحجامها، السيما   النصف الاا ي من القرن العشرين  تيجة اال ق

نمويكة  تن بكرامج  شهدته ال الد بعد اكتشاف النفط وتوسع ظمليا  استخراجه وإ تاجكه، ومكا ت عكه مك    

ة   طكرابلس  ، خباعسة، واليت تركز    بدايتها تركزًا مفرطًا   املدن الرئيةاجتماظيو ةاقتصادي

 . وبنغاز 

 

 ع م(. 164- 814املدن اللي ية الفينيقية )

مها يرجكع  ية فأقكد ت اين  ش كة املدن اللي ية   الفرتة اليت  شأ  فيها وحتولك  إىل مراككز حضكر   

ظكام مضك ،    2800نكذ  مهارًا ل عض احلضارا  القدتة وتطورها إىل الفرتا  اليت شهد  فيها ال الد ازد

ذلكك  حل اللييب، و  السا السيما   املدن اليت ترجع    شأتها إىل العهد الفينيقي واحلضارة الفينيقية

ة ا إىل منطقك املتوسكط واااههك  األبكيض  بعد خروج اجلماظا  الفينيقيكة مكن السكاحل الشكرقي لل حكر      

يكا قكد اقتصكر    ا   لي اء ظدد من احملطا  املالحية واملدن فيها، وإن كان  شكاطه الشمال األفريقي وإ ش

 ن.  ظلى املناطق الساحلية الشمالية الغربية منها، أل ها كا وا اارًا ال مستعمري

   مقومكا  وااهك  ال حكر األبكيض املتوسكط   لقد شيد  املدن الفينيقية   لي يا ظلى سكاحل  

 بكاظاها  دهكار خطكوط املالحكة ال حريكة؛ حيكث كا ك  التجكارة       حياتها عو  ال حر، فنم  مع از

  ة وأعكحا وهاجسها إلقامة حمطا  ساحلية ختدم أغراضها، فقكد ككان الفينيقيكون اكارًا مهكر     

اؤها    مت أ شك الكيت اللي ية حرفة ووسطاء للنقل التجار . ومن هنا تكن القول: إن أغلب املدن 

لتجارة لنقل واث متكّّنها من تقديا اخلدما  خلطوط اأسس  ألغراض اارية حبي العهد الفينيقي

ظلكى   األخكرى  ال حرية وخدما  رسو السفن، وبالتالي اظتمكد  ظالقاتهكا التجاريكة مكع األقكاليا     

 مواقعها اجلغرافية. 

ع. م ظكدة مراككز    814لقد أسس الفينيقيون مملكتها   لي يا ظلكى سكاحلها الغربكي منكذ ظكام      

  Tripolitaniaالتجارية الكربى الاالثة اليت أطلقوا ظليهكا تري وليتا يكا   حضرية من أشهرها املراكز 

أن حتول  إىل مدن هلا عيتها   ذلك الوقك  كجكزء مكن شك كة مراككزها التجاريكة         ل ا اليت ما
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Graphara ، ومدينكة جارافكارا   Sabratah () وهكي عكرباتة    ال حر األبيض املتوسطظلى شواطئ 

polis () يت أطلق ظليها الفينيقيكون   تكاريخ الحكق مكن فكرتة وجكودها   مشكال        )طرابلس( ال

)ل دة الكربى( الكيت    Leptis Magna، ومدينة ل قي أو ل تس ماجنا  Uaiatويعا غر  لي يا اسا 

. وقد اشتهر  هذه املراكز   أهميتها شأ ها   ذلكك شكأن   Neapolisظرف  كذلك بك ) يابوليس( 

لقر  من مدينكة تكو س الكيت كا ك  متاكل املرككز الكرئيس للفينيقكيني           مدينة قرطاجة الواقعة با

مشال أفريقيا، وخباعة   القر ني السادس واخلامس ق ل امليالد ظندما بلغك  هكذه احلضكارة أوج    

 لل حكر األبكيض املتوسكط   . وارت ط  تلك املراكز بعالقا  اارية مكع السكواحل الشكمالية    (1)قوتها

الفينيقيون كقواظد حبرية ومراكز ااريكة. إضكافة إىل بعكض احملطكا       وجنو  أوربا، واستخدمها

 نا يبالقر  من مدينة سلطان اليت تعكرف ككذلك بكك إسكك     Charaxواملوا ي الصغرية مال شاراكس 

Iscina   ثا مدينة مكوماديسMacomades     سر (، اليت أطلق ظليها ككذلك أوفرا تكا(Euphranta  

الككيت تعككرف اليككوم  subgoli)زوارة(، وسككوجبولي   Casasكاسككاس وبيسكيدا )ابوكمككا (، ومدينككة  

. وقد طور  هذه (2))العقيلة(  Automalax)مصراتة( واوتوماالكس  Thubactis بزلينت، وتوباكتس 

 احملطا  لتقديا اخلدما  للسفن، واللجوء إليها ظند وجود أخطار العواعف واألمواج العاتية.                      

أن النشاط التجار  للفينيقيني   يقتصر ظلى الطرع ال حريكة واملنكاطق السكاحلية بكل     يعتقد ال عض 

كا   هناك حركة اارية  شطة ظرب الصكحراء اللي يكة ظلكى طكول طكرع القوافكل بكني املكدن السكاحلية          

فيني أل فسها بسرية طكرع القوافكل بكني السكاحل وجنكو       ت كا وا حمني، إال أن الفينيقي(3)ووسط أفريقيا

لصحراء لضمان تدفق السلع األفريقية إىل حمطاتها السكاحلية لعكدم منافسكة جريا هكا اليو كا يون الكذين       ا

استوطنوا القسا الشرقي من لي يا؛ وهو مكا محكل إىل االظتقكاد بكأ ها   تككن هلكا ظالقكة ااريكة ذا          

                                                 

( ) ة من ق ل الفينيقيني وتعين سوع احل و ، بينما أطلق ظليها اإلغريق إبروتو ون أطلق  هذه التسميbrotononA .لنفس املعنى 
( ) نكة تقكع بكني ل كتس     ىل وجكود مدي بناًء ظلى إشارة املؤرخ اليو ا ي شيالس الكاريا د    النصف الاا ي من القرن الرابكع ع. م إ

 را وهي حت  النفوذدينة جارافامبعد  يكابوليس )ل تس ماجنا( جند  "ورد ظنه جاء فيه  ماجنا وعرباتة اىها جارافارا ، والنص الذ 

ا يومًا اتة( والسفر إليهوتو ون )عربالقرطاجي واإلحبار من  يكابوليس إليها يستغرع يومًا واحدًا وبعد مدينة جارافارا توجد مدينة إبر

أطلقك  ظليهكا      ىكاء الكيت  ه مدينة طرابلس خالل تاريخ  شأتها ويس ق األ. مبعنى أن جارافارا هو أقدم اسا مدون ظرف  ب"واحدًا

ى الكرغا مكن أن   و جهلكوه ظلك  أفرتا  الحقة، وإن كان هذا االسا قد ا دثر و  يعد له ذكر بني السكان أو املؤرخني الكذين أهملكوه   

ن املدينكة أسك غ    ة، مبعنكى أ ملعروف بسهل اجلفكار االسا ي دو أ ه ظل حيًا ولو حمرفًا ليطلق ظلى ذلك السهل احمليط بها اليوم وا

ازمكة، مدينكة   مكد مصكطفى ب  اىها ظلى كل اإلقليا احمليط بها بعد أن ظرف  اىًا آخر غريه   أواخر ظهكدها الفينيقكي. راجكع حم   

 . 40-38، ص ص1983طرابلس وأىاؤها   التاريخ، إملاس للنشر، كاليار ، إيطاليا، 

 .188، ص1995، جغرافية لي يا، مركز اإلسكندرية للكتا ، الط عة الاالاة، ظ د العزيز طريح شرف (1)

 .17، ص1978مصلحة املساحة، أما ة التخطيط، األطلس الوطين للجماهريية العربية اللي ية الشع ية االشرتاكية، طرابلس،  (2)

 .410، ص1989حممد املهدو ، جغرافية لي يا ال شرية، منشورا  جامعة قاريو س، بنغاز ،  (3)
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تصكال اكار  بكني    أهمية بني املنطقتني الساحلية والداخلية حيث كا   عرباتة وطرابلس متال حلقكة ا 

 .(1)القوافل الصحراوية ظند طريق )قدامي( غدامس ومرزع وبني خطوط املالحة ال حرية

أما بقية مراكز االستيطان األخرى، فكا   ذا  ط يعة ريفية ومنكاطق للق ائكل الرحكل، وهكو مكا      

 كل    القكرن اخلكامس ق   -املكؤرخ اإلغريقكي هكريودو     -أكد ظليه أقدم من كتب ظن تاريخ لي يا 

ع.م، الذ    يذكر ظن وجود مدن لي ية النشكأة باسكتاناء إشكاراته إىل واحكا  سكيوة و       484امليالد 

أوجلة كمراكز للق ائل اللي ية اليت وعفها بأ ها ق ائل رحل، بينما أشكار إىل إ شكاء املكدن اإلغريقيكة     

 .(2) باالسا واملوقع ظالوة ظلى إشارته إىل وجود الفينيقيني

 

 ع.م (. 96 - 650ة اإلغريقية )املدن اللي ي

  الوق  الذ  سيطر فيه الفينيقيون ظلى القسا الشمالي الغربي من لي يا )إقليا تري وليس( بكدأ  

ع.م   إقليا اجل ل األخضكر   650اليو ا يون   توطيد أقدامها   قسمها الشمالي الشرقي منذ ظام 

ل   رقيها ظن حضارة الفينيقيني. مما يعكين  وسهل بنغاز  )إقليا بنتابوليس( فأسسوا حضارة ال تق

أن مناطق  فوذ هاتني القوتني مشلتا مناطق واسعة من سواحل األراضي اللي ية ظلكى ال حكر األبكيض    

املتوسط؛ اليت قسم  بني النفوذ الفينيقي   إقليا طرابلس والنفوذ اإلغريقي   إقليا برقكة. وككان   

يون اارًا ا صب اهتمكامها ظلكى رواج الت كادل التجكار  وإقامكة      لكٍل منهما هدفه، ف ينما كان الفينيق

احملطككا  التجاريككة ال حريككة؛ جككاء اإلغريككق إىل السككواحل الشككرقية للي يككا بسكك ب سككوء األحككوال   

االقتصادية   اجلزر اليو ا ية، وبالتالي أ صب اهتمامها ظلكى تأسكيس مسكتوطنا  جديكدة، وإقامكة      

 .(3) راظة األرض وفالحتهامدن هلا، ظالوة ظلى اهتمامها بز

لقد  تج ظن فرتة احلككا اليو كا ي   شكرع لي يكا تأسكيس املكدن اخلمكس الكيت أطلقكوا ظليهكا           

، وإن كا ك  هكذه املرحلكة مكن تطكور املكدن اإلغريقيكة   لي يكا قكد بكدأ            Pentapolisبنتابوليس 

 631وحتديكدًا   ظكام   بتأسيس أول مدينة هلا خالل النصف الاا ي من القكرن السكابع ق كل املكيالد     

أو قورينا اليت متالها اليوم مدينة شحا ،   موقكع يوجكد بكه   كع      Cyrenع.م، وهي مدينة سريين 

 . الذ  أطلق ظليه اإلغريق   ع أبوللو  س ة إىل إله املدينة أبوللو. (4) ماء كان يعرف بقور  أو قورا

                                                 

 .189ظ د العزيز طريح شرف، جغرافية لي يا، مرجع سابق ص (1)

(2)                  edition,  thHerodotus, the Histories,Transaled into English by Aubrey selincourt 9 -

Penguin classics Harmonds worth Middlesex,England,1966,p.187 

 .235، ص1971ربغوثي، التاريخ اللييب القديا من أقدم العصور حتى الفتح اإلسالمي، دار الصادر، بريو ، ظ د اللطيف حممود ال (3)

 .143ظلي امليلود  ظمورة، لي يا: تطور املدن والتخطيط احلضر ، مرجع سابق، ص (4)
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وبعد تأسيس قورينا بدأ  مجاظا  اليو ا يني تتوافد بكارة ظلى ال الد، حبيث أسس  أربع مدن 

)تككوكرة أو  Teucheria)بنغككاز ( وتككوكريا أو تككوخريا   Eusperidesأخككرى، وهككي: أيوسككربيدس  

. وتككن إرجكاع   (1))طلمياكة(  Ptolomais)سوسكة( وبطولومكايس    Apolloniaلعقورية( وأبولو يا ا

تاريخ  شأة هذه املدن إىل فرتة أحدث مقار ة بقورينكا، فهكي ترجكع إىل النصكف الاكا ي مكن القكرن        

 .(2) ع.م 520 -550السادس ق ل امليالد بني سنيت 

ا إىل احلضكارة اإلغريقيكة   مشكال شكرع     بعض املستوطنا  األخرى األقل   أهميتهك ترجع 

)دريا ككة(، وقككامينوس    Hodrianopolis)در ككة( وهكككادريا وبوليس   Dernisدار ككيس  :ماككل ،لي يككا

 Ghaminos ،)قمينس((3)  وإ تي ريقوس .Antipurgos )اليت كا   مباابكة  قكاط سكاحلية    (4))طربع .

 ها.  مؤهلة إلقامة مرا ء و قاط اتصال حبر  خدمًة ألغراض

، حبيكث  شكأ  هكذه    املت ع لكديها إن إ شاء املدن اإلغريقية   لي يا كان وفقًا للنيام اإلغريقي 

، ثا حتول  إىل مملككة مّالك  مدينكة قورينكا )شكحا ( مركزهكا       ال عض املدن مستقلة ظن بعضها

 الرئيس كما يذكر هريودو ، إذ وعل    ظهدها إىل مصاف املدن العيمى، مبا كا   تؤديه من

وظائف متعددة سياسية ودينية واقتصادية وظسككرية وتعليميكة حيكث ينتسكب إليهكا بعكض العلمكاء        

. فقد بلغك  املسكاحة األثريكة للمدينكة داخكل      (5)الكالسيكيني املشهورين مال اجلغرا  إيراتوستني

ا . بينمك (6)ألكف  سكمة   150 -80هكتار وقد قدر ظدد سكا ها خالل تلك الفرتة ما بكني   300أسوارها 

هكتارًا، أما توخريا فحدد  مساحتها األثريكة بكك    172بلغ  املساحة األثرية ل طولومايس )طلمياة( 

 .(7)هكتارًا  62هكتارًا، كما حدد  املنطقة األثرية ملدينة أبولو يا بك  99

لعب املوقع اجلغرا  ملدينة قورينا دورًا مميزًا   ازدهارها وظيمتها وخباعة قربها مكن   كع   

غزارة أمطارها، وتوافر مساحا  سكهلية مكن األراضكي الزراظيكة   حميطهكا، وقربهكا مكن        و ،وأبولل

ال حكر األبكيض   مدينة أبولو يا )سوسكة( الكيت متاكل ميناءهكا الكرئيس الكذ  سكّهل اتصكاهلا مبكوا ي          

، وظن طريقه كا   تصدر القمح وزي  الزيتون واألغنكام واملواشكي؛ والزالك     اجيةوحبر  املتوسط

                                                 

 .187طريح شرف، جغرافية لي يا، مرجع سابق، ص ظ د العزيز (1)

 .156يا: تطور املدن والتخطيط احلضر ، مرجع سابق، صظلي امليلود  ظمورة، لي  (2)

اجلماهريية: دراسة   اجلغرافية، )حترير( اهلاد  أبو لقمة وسعد القزير ، الدار اجلماهريية للنشر   سعد القزير ، التحضر،  (3)

 .400، ص1995والتوزيع واإلظالن، سر ، 

 .267، مرجع سابق، صيا من أقدم العصور حتى الفتح اإلسالميالتاريخ اللييب القدظ د اللطيف حممود الربغوثي،  (4)

 .  238ظ د العزيز طريح شرف، جغرافية لي يا، مرجع سابق، ص  (5)

 .148ظلي امليلود  ظمورة، لي يا: تطور املدن والتخطيط احلضر ، مرجع سابق، ص (6)

 .156املرجع السابق  فسه، ص (7)
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وبقايا أطالهلا شاهدة ظلى تلك األهمية، حيث تعترب منطقة شكحا  مكن املنكاطق السكياحية      آثارها

 األثرية   لي يا.

كما اشتهر  مدينة قورينا بوظيفتها الدينية، فقد كا   تقصدها أفواج احلجاج بعد ظهور النيكام  

 ختطيط مدينكة قورينكا     املدن اإلغريقية بإقليا ال نتابوليس، إذ روظي   باأللويةامللكي املتصف 

النموذج اإلغريقي الذ  ييهر فيه تأثري العامل الديين من حيث وجود مع د املدينة والقلعة وم كا ي  

سكن الره ان اليت شيد  ظلى ربوة مرتفعة ظلى بقية املناطق والسهول احمليطة بها، والكيت أقيمك    

ظليهكا األكروبكول، إضكافة إىل وجكود     ظليها كذلك امل ا ي السكنية وحقول املزارظني واليت أطلقوا 

ساحة ظامة   املدينة ُتعرف باألجورة يلتقي فيها السكان الختاذ القرارا  وتوجكد فيهكا املنشكت     

 .(1)الرتفيهية مال املسارح واحلماما  والسوع وعاال  األلعا 

  إقلكيا   اة وتطورهك لسهولة االتصال باملوا ي ال حرية دورًا مهمًا   منو املكدن اإلغريقيك  كان 

ل جبكزر  ن االتصكا بنتابوليس، حيث  شأ  أغلب تلك املدن بالقر  من املوا ئ ال حرية لتمكينها م

ا الكيت  ة أبولو يك ، مال بطولومايس، وتوخرية، وايوسربيدس، ومدينك ال حر األبيض املتوسطوشواطيء 

ة زراظيكة  جود منطقك وأ شا    األعل كمرفأ لقورينا وفقًا للمنيومة اإلغريقية اليت تتطلب ضرورة 

منكاطق    شكأ     ومرفأ خيدمان املدينة ظلى اظت ار أن بقيكة املكدن األخكرى   إقلكيا بنتكابوليس     

 زراظية حميطة بها وهلا ميناءها اخلاص.  

 م (.  641 -ع.م  146املدن اللي ية الروما ية )

ا( حتكى  مكن لي يك   استمر  سيطر  الفينيقيني ظلى إقليا تري وليتا يا )الساحل الشكمالي الغربكي  

يقيكة ومتكنك    و  ال و أواسط القرن الاا ي ق ل امليالد ظندما ا تصر  روما ظلى الفينيقيني   احلر

ع.م  146ام ا    ظاجليو  الروما ية من اجتياح قرطاج والقضاء ظلى أكرب قوة منافسة هلا   الع

بعكد   توسكط بيض املال حر األلى وامتد  فوذها إىل بقية املدن األخرى ظلى الساحل اللييب الغربي ظ

كنوا بس ب قكوتها  ع.م، كما مت 96متكنها من احتالل إقليا بنتابوليس ظلى الساحل الشرقي   ظام 

ولك   وما يكة، حت إىل ما يش ه ال حرية الر ال حر األبيض املتوسطالعسكرية من حتويل كامل حوض 

 وما ية.  معها املراكز احلضرية   مشال لي يا إىل اإلمرباطورية الر

   كدث تغكيري يكذكر ظلكى توزيكع شك كة املكدن        للمكدن الفينيقيكة   وأثناء االحتالل الروما ي 

واملراكز احلضرية   لي يا، واحنصر  أظمال االستيطان ظلى تطوير املدن القائمكة والعمكل ظلكى    

و  جمكاال  حتصكني حككدودها اإلقليميكة وإ شكاء القككالع      ،اسكتمرار وجودهكا والرفكع مككن شكأ ها    

                                                 

 .147املدن والتخطيط احلضر ، مرجع سابق،  ص ظلى امليلود  ظمورة، لي يا: تطور (1)
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). ففي غر  لي يا استمر  املدن الكاالث )أويكا  (1) واحلصون
*

، عكرباتة، ل كدة(   سكيطرتها ظلكى     (

منها أع ح ينافس أظيا املدن الروما ية، ويشهد ظلى ذلك اآلثار اليت  ًامنيومة املدن، حتى أن بعض

سككا ها  املدن وتوسع  مساحاتها وازداد ظكدد   ازدهر  هذهما زال  ماثلة   ل دة وعرباتة، حيث 

ها الدور السكنية وامل ا ي العامكة، كمكا متكنكوا مكن تطكوير تقنيكة الفكن املعمكار  وبنكاء          فيفأ شا  

وتطوير أشككال جديكدة مكن املنشكت ، ماكل القصكور واملسكارح والكنكائس          اإلسرتاتيجيةاحلصون 

 واحلماما  واجلسور والقناطر والقنكوا ، واهتمكوا بشك كا  الطكرع الكيت تصكل املدينكة مكن ككل         

االااها ، حبيث روظي   ختطيط املدن الروما ية أن تأخذ غال كًا التخطكيط الشكطرجني، ويضكا     

 .(2) مركز املدينة املعابد واألسواع ومركز احلكا واإلدارة والتماثيل واحلدائق

لقد تضمن ختطكيط املدينكة الروما يكة دمكج املنطقكة املقدسكة )االكروبكول(، والسكاحة العامكة          

. (3) دينة اإلغريقية إىل موقع واحد أطلقوا ظليه )الفورم( الذ  تاكل قلكب املدينكة   )األجورة(   امل

كما أهتا الرومان ظند بناء مكد ها باألسكوار الكيت حتكيط بهكا مكن مجيكع االااهكا ، ظكالوًة ظلكى           

اهتمامها ب ناء القالع واحلصون ظلى ختوم إمرباطكوريتها ملواجهكة ظكدوان الشكعو  الكيت أطلقكوا       

للمكدن الكيت أسسكوها، والكيت      اإلسكرتاتيجية ربابرة، حيث كان الرومان يقدرون أهمية املواقع ظليها ال

ظادًة ما تقام ظند تقاطع الطرع، وتال مركزها مقر القيادة العسكرية ولازن السالح ومستودظا  

 .(4) املؤن اليت حتيط بها األسوار واخلنادع لتوفري احلماية

رة الفينيقيني ظلى مكدن مشكال غكر  لي يكا زالك  معهكا القيكود        كما يعتقد ال عض أن زوال سيط

االحتكارية ال حرية والتجارية اليت كا   مفروضة ظليها، فا فتح  ظلكى العكا  اخلكارجي وامتكد      

، وهكو مكا أظتكرب بدايكة مرحلكة      ال حكر األبكيض املتوسكط   جسورها التجارية باااه روما وبقية مكدن  

اارتهكا مكع العكا  اخلكارجي أسكها   ا تعاشكها االقتصكاد         توسعها ومنوهكا الكك ريين، فكرواج    

 .(5) وازدهارها العمرا ي ورخاءها االجتماظي

                                                 

 .48ظلى امليلود  ظمورة، لي يا: تطور املدن والتخطيط احلضر ، مرجع سابق، ص(1)

سكمية   واقعهكا   وهكذه الت  tUia، وهي حتريكف السكا أويكا     Oeaتذكر املراجع أن الرومان أطلقوا ظلى طرابلس اسا أويا ( *)

ككذلك باسكا ماككار     لصعوبة لفظ حرف العني ظند الرومان، كما ظرفك  ظنكدها   Uaiatيعا ( حتريف لالسا الفينيقي للمدينة )و

 . 1983ليا . راجع حممد مصطفى بازمة مدينة طرابلس وأىاؤها   التاريخ، إملاس للنشر، إيطاMacar Uiatأويا  

 .60أمحد إىاظيل، دراسا    جغرافية املدن، مرجع سابق، ص (2)

 .167مورة، لي يا: تطور املدن والتخطيط احلضر ، مرجع سابق، صظلي امليلود  ظ (3)

 .146، ص2000حممد عافيتا وآخرون، امل ادئ العامة جلغرافية املدن، منشورا  جامعة دمشق، دمشق،  (4)

 .56، ص1982لاا ية جنا الدين غالب الكيب، عرباتة   تلك التاريخ، املنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلظالن، طرابلس، الط عة ا (5)



 23 

تقكوم بنقكل    سفن الكيت   األهمية التجارية للموا ي اللي ية، و شط  حركة الادوبناًء ظلى ذلك ازد

د حاجكة  سك بقصكد   يكة املنتجا  الزراظية، السيما القمح والعنب وزي  الزيتكون إىل املكوا ئ الروما   

  درجٍة أطلق فيه إىلروما من لتلف الغال  الزراظية، وخباعًة القمح الذ  ظل  تعا ي  قصًا ك ريًا

حلواجز وديكان بكا  معها ظلى لي يا مبخزن غالل روما، حيث تضمن  ظمليا  االستيطان أيضًا ربط ال

اد  كعكام  نني ووواد  اجملك والسدود للتحكا   مياهها لتطوير النشاط الزراظي ظلى تلك األودية ك

 وواد  ل دة، باإلضافة إىل أودية اجل ل األخضر وسهل بنغاز .

، السكيما أويكا )طكرابلس( ظنكدما أعك ح       فكرتة ازدهكار   لقد شهد  املدن الاالث   غر  لي يا

ظاعمة ألفريقيا الروما ية وتولي اإلمرباطور الروما ي س تيموس سيفروس الليكيب املولكد، احلككا     

م وحتوهلكا مكن جمكرد مينكاء اكار  إىل مدينكة ظلكى درجكة كك رية مكن            193ل أفريقيا   ظام مشا

احلضارة، وإظطاءها مزايا وحقوع كأ  مقاطعة روما ية، وُجعل منها مدينة حرة هلا ظملتهكا اخلاعكة،   

ر كما حيي  ب عض اإلعالحا  التشريعية السياسية واالجتماظية والعسكرية وتدظيا األمن واالسكتقرا 

 .  (1)  العهد الفينيقيمنها فيها، وتفوق  ظلى كل من عرباتة ول دة بعد أن كا   أقل   أهميتها 

كما ازدهر  مدينة ل دة كمدينة ظييمة ذا  طابع روما ي، ووعل  إىل مرت ة متقدمة بني املكدن  

قكدر  بكك   الروما ية، واتسع  مساحتها إىل حجا ااوز مجيع املدن الروما ية خكارج إيطاليكا حيكث    

. (2)  سكمة   هكتكار   250ألكف  سكمة وبكاافكة سككا ية حكوالي       100هكتار وُقّدر ظدد سككا ها بكك    400

 باإلضافة إىل بعض املدن الاا وية املمتدة ظلى الساحل مال أبي كما  وزوارة وسلطان وسر .  

ييمهكا  عاحب احلكا الروما ي للي يا تطور وتدظيا لش كة الطرع الكيت اسكتحدثها الرومكان وتن   

وترقيا مسافاتها واليت لع   دورًا مسكاظدًا   التطكور االقتصكاد  للمكدن واملنكاطق احمليطكة بهكا،        

ومكّّنها من توسيع اتصاالتها بأظماع الصحراء وتوغل  فكوذها إىل اجلنكو  لتشكمل مكدن اجل كل      

ان( اليت يطلكق  )فز Phazania. بل إن  فوذها وعل إىل املناطق الداخلية، مال إقليا فزا يا (3)الغربي

)غكدامس(   Cydamusظليها اليكوم إقلكيا سك ها، واحتلكوا ظاعكمتها جرمكة، كمكا احتلكوا كيكداموس          

وأ شؤوا ظددًا من املدن الداخلية والقرى الصغرية واحلاميا  العسكرية املتناثرة   أحنكاء لتلفكة   

الكيت كا ك  مباابكة    من امرباطوريتها ألغراض دفاظية وظلى مسكافا  مت اينكة بعيكدًا ظكن السكاحل، و     

حاميا  ظسكرية وحصون و قاط دفاظية ظلكى حكدودها، وُتعكّد قالظهكا القدتكة مكن أهكا آثارهكا         

                                                 

 .170لي يا، مرجع سابق، ص جغرافيةظ د العزيز طريح شرف،  (1)

 .170ظلي امليلود  ظمورة، لي يا: تطور املدن والتخطيط احلضر ، مرجع سابق، ص (2)

(3)R . G. Good child "The Roman roads of Lipya and Their milestones", Lipya in                     

history, op. cit., p.155.          
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)القصكك ا (  Mesphe)غريككان( وميسككفي   Uinaza)يفككرن( ووينككازا   Auruالعمرا يككة. ماككل أورو  

 .(1))أبو جنيا( Gholaia واليا ج)جادو( و Tentheos)ترهو ة( وتنايوس    Cercarوكريكار 

حتول  منطقة سهل اجلفارة واجل ل الغربي   العهكد الرومكا ي إىل منطقكة اسكتيطان ظمرا كي،      

ومت حتصينها حلمايتها من هجما  الق ائل اللي ية باالثة خطوط دفاظية، تتد اخلكط اجلنكوبي منهكا    

ظكن  من غدامس إىل قلعة القريا  ثا إىل قلعة أبكوجنيا )فواليكا(، أمكا اخلكط األوسكط فهكو ظ كارة        

سلسلة املستوطنا  واملزارع احملصنة اليت تنتشر ظلى امتداد حوضي واد  سوف اجلكني وزمكزم،   

يأتي   مقدمتها مدينة قرزة اليت ترجع آثارها إىل العهد الروما ي خكالل القكرن الاالكث املكيالد ،     

خلكط  كا جنو  غر  طرابلس، ومدينة تلّّيس بالقر  مكن بكين وليكد. أمكا ا     250والواقعة ظلى بعد 

الدفاظي الشمالي فع ارة ظن طريق اسرتاتيجي تتد مع احلافة الشمالية للج ل الغربكي متالكها مكدن    

 .(2)مسالتة وترهو ة وغريان واألعابعة والز تان وكاباو

و  شرع لي يا   تتغري ش كة املراكز احلضرية   ظهد الرومكان ظمكا كا ك  ظليكه   العهكد      

 Cyrenaicaالل إقليا بنتابوليس أو كما أطلقوا ظليه إقليا سكريينايكا  اليو ا ي بعد أن متكنوا من احت

، بيد أن مدينة قورينكا  م 290ع.م واستمر  قورينا ظاعمة إقليا املدن اخلمس حتى ظام  96  ظام 

فقد  أهميتها بس ب منافسكة اإلسككندرية هلكا ظنكدما ا قسكم  اإلمرباطوريكة الروما يكة إىل شكرقية         

روما ية ظاعكمتها  القسطنطينية )اسطن ول( سيطر  ظلى إقليا برقة وأخرى غربية بيز طية وظاعمتها 

. واحنصر  أظمال االستيطان   تطكوير املكدن السكاحلية    (3)روما، سيطر  ظلى القسا الغربي من لي يا

اليت احتفي  مبعيا أهميتها مال أبولو يا وتوكرة ويوسيربيدس الكيت أطلقكوا ظليهكا بكر يت  أو بر يكق،      

. وأع ح  بطولومايس )طلمياكة( الكيت حلك  حمكل قورينكا      (4)آالف  سمة 6-4 كان يقطنها ما بني اليت

.كمكا ظهكر    (5)م بعد أن اسكتعاد  مركزهكا التجكار  مكع مصكر      297ظاعمة إلقليا بنتابوليس   ظام 

 Naustathmas)احلنيكة( و اوسكتامتوس    Ausigdaبعض القكرى ظلكى طكول السكاحل ماكل أيوسكيجدا       

)األثككرون( ، وا تي ريجككوس  Eruthrun)رأس احلمامككة( وارثريككون   Phycucالل( وفيكككوس )رأس اهلكك

                                                 

 .18مصلحة املساحة، أما ة التخطيط، األطلس الوطين للجماهريية، مرجع سابق، ص (1)

 .362، 361ظ د اللطيف الربغوثي، التاريخ اللييب القديا من أقدم العصور حتى الفتح العربي، مرجع سابق، ص ص (2)

 .48طيط احلضر ، مرجع سابق، صظلي امليلود  ظمورة، لي يا: تطور املدن والتخ (3)

 .58، ص1975، بنغاز ، 3اهلاد  أبو لقمة، دراسا  لي ية، مكت ة قورينا للنشر والتوزيع، ط (4)

 .155املرجع السابق  فسه، ص (5)
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 Antipyrgos  )طربع( (1)  مدينكة دار كس    . كما ظهكرDarrnis      كعاعكمة إلقلكيا مارماريككا )در كة(

Marmarica  )ال طنان( (2) وباليوروس .Paliuros   وباجلرا ،)التميمي(Balagre )(3) )ال يضاء. 

 

 ( املدن اللي ية أثناء العهد الروما ي.3)خارطة 

 
 .  18ص ،1978 املصدر: مصلحة املساحة، األطلس الوطين للجماهريية العربية اللي ية الشع ية االشرتاكية، طرابلس،

 

تُدل اآلثار الروما ية   بعض القرى جنو  اجل ل األخضر ظلكى أن  فكوذ الرومكان وعكل إىل     

حمطا  وقالع بني اإلقليا الساحلي والواحا  ومراككز امكع السككان     هذه املنطقة اليت كا   مباابة

  الصحراء لتحصني حدود هذا اإلقليا، كما ظهر  تلك التحصينا  ضمن جمموظكة املكدن اللي يكة    

 Corniclanumاليت ترجع إىل العهكد الرومكا ي   القسكا الشكرقي خللكيج سكر  ماكل كور يكال كوم         

                                                 

 .192ظ د العزيز طريح شرف، جغرافية لي يا، مرجع سابق ص (1)

 .401يا، مرجع سابق، صاجلماهريية: دراسة   اجلغراف  سعد القزير ، التحضر  (2)
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. كمكا ُحّصكن    (1)بومريا( الواقعة ظند مرسى الربيقة كخط دفاظي غربكي )اجدابيا( وبوقراده وبوريوم )

كٍل من كاتاباموس )السلوم( وا تي ريجوس )طربع( كنقاط دفاع شرقية، إضافة إىل املكزارع احملصكنة   

 .(2)اليت أ شأها الرومان حلماية بارشي )املرج( واألبيار واحلصون املوجودة بواد  الكوف

الد  شهد  املدن اللي ية فرتة تدهور واحنطاط وفقد  أهميتهكا بسك ب   و  القرن اخلامس املي

م ومكا ترككوه مكن دمكار وخكرا    تلكك        429احلرو  اليت خاضها الرومان مع الو دال   ظكام  

املدن وتدمري ألسوارها وتقلص ملساحاتها إىل أقل من النصف وتناقص سكا ها فتحول  إىل مكدن  

رار الذ  أسسه الرومكان واضكمحل  اارتهكا وأهميتهكا وا كمك       عغرية، واختفى منها ذلك االستق

 فوذها، وما  تج ظن ذلك من اضطرا  حلياتهكا االقتصكادية واالجتماظيكة، وخكري دليكل ظلكى ذلكك        

هكتارًا، وهي املساحة اليت وجكد  داخكل األسكوار ال يز طيكة بكداًل مكن        20تقلص مساحة ل دة إىل 

هكتكار وأن ظكدد سككا ها     32هكتارا  بداًل من  8تة إىل هكتار، وكذلك تقلص  مساحة عربا 400

 سمة، أما   مدينة طرابلس فقد دمر الو كدال معيكا املنطقكة السككنية وم ا يهكا       3000  يزيد ظن 

 .(3) هكتارًا 20العامة وجزًء من أسوارها، حيث   تزد مساحتها ظن 

مكن الشكرع    يني ظلكى الو كدال  م ظنكدما زحكف ال يكز ط    533استمر االحتالل الو دالي حتى ظكام  

ي يكة  احل الللسكو ومتكنوا من طردها من مشال أفريقيا وإظادة سيطرة احلككا ال يز طكي ظلكى ككل ا    

هلكا   بناء األسكوار وى منكها باملدن احملافية ظلى ما ت ق نيال يز طي   يتعد اهتمامالشرقية والغربية، و

 م. 641ا ظام حلمايتها، وامتد ذلك حتى بداية الفتح اإلسالمي للي ي

 

       م.   1551- 641املدن اللي ية اإلسالمية  

يكة    دن اللي بالنير إىل ما آل  إليه الدولكة ال يز طيكة   لي يكا مكن ضكعف ووهكن ظا ك  املك        

مهكا  افلا تعكد أحج  السنوا  السابقة للفتح اإلسالمي من تدهور   أهميتها واضمحالل   مكا تها،

مكا ظا تكه   للي يكة و االنير كذلك إىل ضعف السلطة ال يز طية ظلكى املكدن   بالعيمة اليت ظرف  بها، وب

ظمكرو بكن    ا بقيادةمن حرو ،   ت د تلك املدن أ  مقاومة تذكر أمام جيو  الفتح اإلسالمي للي ي

ها املدينكة  اليت ي دو أ باستاناء تلك املقاومة الضايلة اليت أبدتها مدينة طرابلس، و م 641العاص ظام 

ة، أمكا بقيكة     اإلسالميها وفق ما تكن استنتاجه من الفتوحافييتواجد  ال يز طيون اليت كانالوحيدة 

 املدن فقد فتح  سلمًا. 
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لقد  ص  بنود االتفاقية اليت وقعها القائد العربي ابن العاص مع املكدن اللي يكة الكيت استسكلم      

 .(1)مت فتحها ط ق  ظلى أغلب املدن اليت إسرتاتيجيةظلى إزالة أسوارها ملصلحة 

ليها برقة، أطلقوا ظمشل  الفتوحا  اإلسالمية مدينة قورينا ظاعمة إقليا بنتابوليس اإلغريقي و

إضكافة   برب يكق،  وأبولوينا اليت حتول اىها إىل إجيه وطلمياة وطوكرة وايوسكيربيدس الكيت ظرفك    

منطقكة   افة إىل، إضإىل بعض املدن األقل   أهميتها ظلى الرغا مما أعابها من ضمور واضمحالل

 خليج سر  واجدابيا أو   املناطق الصحراوية   جنو  لي يا.

أما   إقليا تري وليس فقد مشل  تلك الفتوحا  مدينة طرابلس أواًل اليت حاعرتها اجليو  

 منهكا   مكراك ها   نياإلسالمية ملدة شهر استطاظوا بعدها اقتحام أسوارها وفتحها بعد فرار ال يكز طي 

ة إىل جزيرة عقلية، ثا فتح  عرباتة، و  تاريخ الحق مت فتح مدينة ل دة اليت يعتقكد أ هكا     ال حري

تكن ذا  أهمية تذكر بعد أن كا   مكن أظيكا املكدن اللي يكة الروما يكة، بكدليل أن القائكد ظمكرو بكن          

منكه اشكتق    العاص ااه إىل فتح طرابلس أواًل، اليت ي دو أ ها كا   متال ظاعمة إقليا تري كوليس، و 

، ويعتقد أن ظمرو بن العاص هكو  (2)اىها الذ  تعرف به اليوم بعد أن كا   تعرف سابقًا مبدينة أويا

. (3) أول من أطلق ظليها هذا االسا   خطابه الذ  بعث به إىل اخلليفة ظمر بن اخلطكا  بعكد فتحهكا   

أعك ح    جكة أن الك الد كلكها   وظل  طرابلس أها املدن واملراكز العمرا ية بعد الفكتح العربكي إىل در  

 تعرف باىها.

روس مدينة ش كما مشل  الفتوحا  اإلسالمية أيضًا مدن اجل ل الغربي وحصو ها، اليت مشل 

 كل  فوسكة(.   لغربكي )ج )جادو( اليت مّال  أحد املراكز الرئيسة للق ائل الرببرية   منطقة اجل كل ا 

 فزان آ كذاك،  عمة إقليازويلة اليت كا   متال ظاإضافة إىل املدن الداخلية   الصحراء اللي ية مال 

تنكاظر     كا ك  ال  ر ومراكز للق ائل اللي يكة، وإن اوودان وجرمة ومرزع وزلة واليت كا   متال مق

 أهميتها وشهرتها املدن الساحلية.  

فتح  املكدن اللي يكة سكواء  الشكرقية منهكا أو الغربيكة وجكد          ظندماوي دو أن اجليو  العربية 

د منها ظ ارة ظن بقايا مدن قليلة السكان حمدودة املساحة تغلب ظليها ال داوة أكار منهكا حيكاة   العدي

. إذ من (4) حضرية مزدهرة ظرف  ظنها   سابق ظهدها وتكن مالحية ذلك   مدن ل دة وتوكرة

املرجح أن أغلب املدن   تتمكن من تعويض سكا ها الرومان الذين تركوهكا و زحكوا ظنهكا، ممكا     

                                                 

 .   108جنا الدين غالب الكيب، عرباتة   فلك التاريخ، مرجع سابق، ص (1)
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 .25، ص1968لي ية، دار مكت ة النور، طرابلس، الطاهر الزاو ، معجا ال لدان ال (3)
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أدى إىل ا تكاس احلياة فيها، وأفول جنا الك عض منهكا، وبكاألخص مكدن سكاحل بنغكاز  ممالكة          

توكرة ودريا ة وبر يق اليت اختف  أىاؤها   الفرتة اليت أظق   فتح مكدن اإلقلكيا، حيكث   تكرد     

ة ، وأعك ح  أخ ارهكا  كادر   بهاأىاء هذه املدن   كتب الرحالة واملستكشفني العر  الذين مروا 

للغاية، مما يدل ظلى أ ها   تعد هلا أهمية   املنيومة احلضرية إبكان تلكك الفكرتة وحتولك  إىل     

أكوام من األ قاض مع حلول القرن العاشر واحلاد  ظشر امليالديني؛ فمدينة بنغاز  مكااًل   تشكهد   

نها ل نكاء  ظندما استوطنتها جمموظة من اكار طكرابلس   حماولكة مك     1450حركة بناء إال   ظام 

مستقر يوفر هلا حمطة للراحة، وأطلق ظليها مرسى ابن غاز   س ة إىل الصحابي ابكن غكاز  الكذ     

 . (1)ظا  ودفن فيها

  دايكة الفتوحكا  بي يا مع    يعريوا اهتمامًا ك ريًا ل ناء املدن   لنيكما ي دو أن العر  املسلم

امية، وبكذا  ادئكه السك  ن اإلسكالمي احلنيكف وم   اإلسالمية بس ب ا شغاهلا بالفتوحا  و شر تعاليا الدي

قع لتارة ة   مواكان اهتمامها آ ذاك موجه إىل إ شاء معسكرا  اجلند واحلصون والقالع الدفاظي

 مون   بدايكة ها املسكل من أجل إحكام السيطرة ظلى األقاليا التابعة هلا. مبعنى أن املدن اليت أ شكأ 

طور  فيمكا  القالع توأثر   ختطيطها، بيد أن تلك املراكز  فتوحاتها كا   هلا الصفة احلربية مما

 بعد وظهر  فيها خصائص املراكز احلضرية وحتول  إىل مدن. 

و ا يكة  لمكدن الي لكما أن ال عض من املدن اليت ازدهكر  خكالل العهكد اإلسكالمي مّالك  امتكدادًا       

ة، دن اإلسكالمي يومكة املك  لكتالئا من  والروما ية   لي يا وورياًا هلا، بالرغا مما حدث ظليها من تغيري

لكك املكدن   تيكاة    خباعة بالنس ة لوجود املسجد اجلامع ذو املاذ ة العالية، الذ  تال حمور احل

يكع  تخصصكة ل  والقالع ومركزهكا ويوجكد بقربكه مقكر األمكري أو احلكاكا واألسكواع املسكقوفة وامل        

نككة ون املديحلككرفيني الكذين يسكككن لتلكف السككلع، وتتككد العمكران حولككه وتنمككو أحيكاء التجككار وا   

 مصكار ظكن  ويعملون فيها حسب وظائفها وختصصاتها احلرفية، وهكو األسكاس لتمييكز املكدن واأل    

ياكة واجيكه   ينكا وطلم القرى وال لدا  حتى القرن العاشر امليالد ، كما هي احلال بالنس ة ملكدن قور 

 )سوسة(   شرع لي يا، وطرابلس   غربها. 

و املدن اإلسالمية وتوزظاتها املكا ية   العصور الوسطى بعكد الفتوحكا    يالحظ ظند دراسة من

اإلسالمية هو ا تقكال مراككز الاقكل احلضكر  مكن املنكاطق السكاحلية الكيت سكاد  خكالل العهكدين            

اإلغريقي والروما ي إىل املناطق الداخلية، ومرّد ذلك إىل ط يعة العر  الكذين ككا وا أكاكر ارت اطكًا     

اوية واارتهككا، وإىل  يككرتها األمنيككة وتركيككز وجككودها   املنككاطق الداخليككة،  باملنككاطق الصككحر

وتوجسها من ال حر والنير إليه بشيء من الري ة وظدم اجلكرأة، وضكعف قكوتها ال حريكة   بدايكة      

                                                 

 .59اهلاد  أبو لقمة، دراسا  لي ية، مرجع سابق، ص (1)
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تكوين إمرباطوريتها اليت تكن أن حتميها من هجما  القرعنة ال حرية، وهو ما تكن مالحيته 

من اإلسكندرية إىل الفسطاط   مصر، ومكن قرطاجكة    واإلسرتاتيجيةهمية السياسية ظندما ا تقل  األ

 .(1)إىل دمشق   سورية  تيجة توجه املسلمون حنو الداخل إ طاكيةإىل القريوان   تو س، ومن 

كما تكن مالحية ذلك   وعية اخلليفة ظمر بن اخلطا  لسعد بكن أبكي وقكاص حمكددًا لكه      

إن العكر  ال يصكلحها مكن    "ظاتها ظند حتديد مواطن سكن املسلمني قكائاًل  الشروط اليت جيب مرا

؛ ألن املكدن  (2)"ال لدان إال ما علح للشاة والك عري فكال اعكل بكيين وبيكنها حبكرًا وظليكك بكالريف        

ال حكر األبكيض   وبس ب سكيطرة ال يكز طيني ظلكى     ،اإلسالمية   تكن ذا  قوة حبرية   ذلك الوق 

ه مكن إهمكال أمكر العنايكة باحملطكا  واملراككز السكاحلية. وهكو مكا تككن           وما جنا ظنك  املتوسط

مالحيته أيضًا   لي يكا مكن خكالل تكدهور أهميكة املكدن السكاحلية ماكل سوسكة وتكوكرة وبر يكق،            

وحتوهلا إىل بلدا  وقرى؛ و  يرجع ال عض منها إىل احلواضر املد ية إال مع النصف الاكا ي مكن   

 ال بالنس ة لشحا  وسوسة.          القرن العشرين، كما هي احل

ولذا مبجرد فتح مدينة قورينكا الكيت كا ك  متاكل ظاعكمة املكدن ال يز طيكة   شكرع لي يكا  قكل           

املسلمون ظاعمتها إىل الداخل إىل مدينة املرج اليت اختاروها  قطة لتجمعاتها، وهي مكن املكدن   

، وقد روظي (3)العهد اإلسالمي   لي يا اليت أ شاؤها و  تكن ورياة ملدن سابقة، أ  أ ها ترجع إىل

  اختيار موقعها أن تكون ملتقى الطرع اليت تربط بني التجمعا  السككا ية   إقلكيا برقكة خكالل     

العهد اإلسكالمي الكيت تعتمكد ظلكى املواعكال  الربيكة وطكرع القوافكل، وأعك ح  مرككزًا سياسكيًا            

حممي من هجما  ال يكز طيني ال حريكة، وقكد     -مدينة املرج -وظسكريًا وااريًا. كما أن موقعها 

شكل  مدينة طلمياة ميناًء هلا، ولذا فقد استمر  احلياة   هذه األخرية و  خيتكف اىهكا خالفكًا    

 .(4) لغريها من املدن اإلغريقية والروما ية

الكداخل  كما ازدهر  مد ية اجدابيا اليت ا تقل  من موقعها القديا ظند ميناء الزويتينة حاليًا إلي 

كا، حيكث يقكول ظنهكا يكاقو  احلمكو    كتكا  معجكا ال لكدان   القكرن           28ملسافة تزيد ظن 

اجدابيا مدينة ك رية   الصحراء أرضها عفا وآبارهكا منقكورة   الصكفاة، وطي كة     "السادس اهلجر  

وهلا  املاء، فيها ظني ماء ظذ  وجامع حسن ال ناء ومحاما  وفنادع كارية وأسواع حافلة مقصودة،

. وككان مكن أسك ا  ازدهارهكا     (5) "مرسى ظلى ال حر يعرف باملادور ي عد ظنها مثا يكة ظشكر مكيالً   
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ط يعة موقعها الذ  يربط جمموظة الطكرع الربيكة الرئيسكية املتجهكة إىل الغكر  حنكو طكرابلس أو        

نوبكًا  شرقًا إىل مصر أو تلك املتجهة إىل الشمال إىل سهل بنغاز  واجل ل األخضكر أو املتجهكة ج  

إىل واحا  الكفرة واجلفرة ومنها إىل فزان، غري أن دور اجكدابيا تراجكع بعكد ظكودة ازدهكار مدينكة       

بنغاز  مع  هاية القرن اخلكامس ظشكر املكيالد ، وبدايكة الرتكيكز ظليهكا كمحطكة اتصكال بكاملراكز          

لعاما يكة ظلكى   العمرا ية   إقليا اجل ل األخضر وبداية ازدهار النقل ال حكر  ظنكد سكيطرة الدولكة ا    

 . (1)ومشال أفريقيا لل حر األبيض املتوسطالسواحل اجلنوبية 

وظلى الرغا من أن العر  املسلمني  قلوا مد ها إىل الداخل إال أ ها أبقوا ظلى مدينة طرابلس 

)أويا سابقًا( كنقطة امع   غر  لي يا، واليت استمر  كمركز حضر  رئكيس ومينكاء مهكا منكذ     

، حيث ظل  حمتفية بأهميتها حتى بعكد الفكتح العربكي. وقكال      فسه ن و  املوقعإ شائها وحتى اآل

أ ها ذا   شاط اكار  ظيكيا، وأ هكا مدينكة      "ظنها اإلدريسي   كتابه  زهة املشتاع   اخرتاع اآلفاع

حصينة ظليها سور حجارة، وهي   حنر ال حر بيضاء حسكنة الشكوارع متقنكة األسكواع وفيهكا عكناع،       

، تكن أن  عدها استاناء مكن القاظكدة، و  مقابكل ذلكك     (2)"جهز بها إىل الكاري من اجلها وأمتعة يت

فقد  مدن أخرى أهميتها كا ك  أككرب منهكا شكأ ًا وأكاكر شكهرة   اإلقلكيا املعكروف سكابقًا بكإقليا           

ني آلتكا  تري ولتا يا، مال مدينيت عرباتة ول دة  تيجة ال تقال لتلف أ شطة احليكاة إىل طكرابلس، واللكت   

 الذ  آل  إليه املدن الساحلية   إقليا برقة، وقد ظهر  ل دة أخكريًا كمينكاء خيكدم    فسه إىل املصري 

، أما عرباتة فقكد  شكأ  مكن جديكد جنكو  املدينكة األثريكة        "اخلمس"املدينة اليت يطلق ظليها اليوم 

منتصكف القكرن العشكرين     ىحت، حيث ظل  للي يا اإليطالي فرتة االستعمارومركزها احلالي يعود إىل 

 ظ ارة ظن بلدة ريفية.                     

كما ازدهر  بعض املدن واملراكز العمرا ية   املناطق الصحراوية بعد الفتح العربي مال زويلكة  

الواحكا  الواقعكة ظلكى      وأوجلة وزلة وجرمة وسوكنة وجالو وغدامس وودان وغريهكا مكن املكدن    

 لي يا. حيث أع ح  زويلة ظاعمة إسكالمية إلقلكيا فكزان   ظكام     طرع اارة القوافل الصحراوية  

م واستمر  حتى أوائل القرن الاا ي ظشر امليالد ، ثا است دل  مبدينة تراغن   الفرتة املمتكدة   996

ثكا إىل هكون    1930 -1560م ومن ثا حتول  العاعمة إىل مرزع   الفكرتة   16 -12ما بني القر ني 

 .(3) قل  العاعمة بعدها إىل س هاحيث  1943يطالي وحتى ظام   فرتة االحتالل اإل
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رن السكابع  نتصكف القك  وإذا ما اظترب ا أن الفرتة املمتدة مكن بدايكة الفكتح العربكي اإلسكالمي   م     

اإلسكالمية،   اللي يكة  امليالد  وحتى القرن احلاد  ظشر امليالد  متال املرحلة األوىل لنشكوء املكدن  

دن سابقة مى أ قاض دن احلربية والقالع واحلصون سواء  تلك اليت قام  ظلواليت متيز  بإ شاء امل

ملكدن فيهكا   ار  حيكاة  أو   مراكز ظمرا ية مستحدثة أ  فرتة توطيد أركان الدولة اإلسالمية، واستم

املسكاجد  تجاريكة و ظلى وتريتها اليت كا   ظليها ظند الفتح العربكي وبكدأ  تيهكر فيهكا األسكواع ال     

بكين سكليا   وين هكالل  سوار، فإن املرحلة الاا ية بدأ  مع اهلجرا  اجلماظية لق ائل بواحلصون واأل

ألثكر ال كارز     اممكا ككان لكه     -ن اليوم أغلب سككان لي يكا   الذين يشكلو -من ش ه اجلزيرة العربية 

ة، رية اجلديكد اكز احلضك إظمار لي يا واستيطا ها، ظالوة ظلى تأثريها    شوء العديد من املدن واملر

القكرى   لعديكد مكن  السيما ظهور وترسيخ االستيطان ال دو  الق لي من خالل منكو وتزايكد وا تشكار ا   

 واملراكز اجلديدة اليت مّال   ويا  ملدن ومراكز حضرية   وق  الحق.

وظلى الرغا من أن بعض املؤرخني أماكال ابكن خلكدون يعتقكد أن دخكول الق ائكل العربيكة إىل        

حلياة احلضرية واختفاء العديد مكن املكدن  تيجكة مكا أحلقكوه بهكا مكن دمكار         ال الد أدى إىل تدمري ا

. إال أ ه جيب أال  غفل الدور الكذ  لع تكه اهلجكرة اجلماظيكة لتلكك الق ائكل العربيكة          (1)وختريب

االستيطان احلضر  ملناطق لتلفة من ال الد وازدهكار العديكد مكن املكدن، وخباعكة إذا ظلمنكا أن       

ته بعض املدن الداخليكة والتحكول حنكو االسكتيطان الكداخلي   لي يكا بكرز بشككل         التطور الذ  شهد

واضح بعد تلك اهلجرا ، واليت تتماشى مع ط يعة حياتها، وهكو مكا تككن أن يكربر االضكمحالل      

الذ  شهدته املدن الساحلية مال قورينا وتوكرة وابولو يا وعرباتة ول دة واختفكاء احليكاة احلضكرية    

بل ذلك اشتهر  بداًل منها مدن أخرى وأمصار تصكدر  األهميكة الكيت كا ك  متالكها      منها، و  مقا

 تلك املدن.

ملكدن  عكة تلكك ا  ومع استقرار تلك الق ائل بدأ  تيهر بلدا  ومدن ظربية   كامل لي يكا وخبا 

لس ينكة طكراب  اليت اشتهر  كموا ئ ومراككز ااريكة و قكاط مكرور للطكرع الربيكة و  مقكدمتها مد       

عكد  مكدن رئيسكة ب  الواحا  اليت اشكتهر  ك مدن واملرج وطلمياة وسر  ودر ة، إضافة إىل واجدابيا 

يرت ط موسا  اريًا ماكالفتح العربي، السيما اليت اظترب  حمطا  ظلى طرع القوافل التجارية، واليت 

وزويلة  والكفرة رواج النشاط االقتصاد  فيها بفرتا  مرور تلك القوافل مال مرزع وغدامس وغا 

راككز  ا ظهكر  م أوجلة وجالو وسوكنة وغريها من املدن الواقعة ظلى طكرع القوافكل   لي يا.كمك   و

زدة قريكا  ومك  ومستوطنا  جديدة للق ائل العربية اليت استقر    جنكو  اجل كل الغربكي ماكل ال    

 والشويرف وج ل احلساو ة وبين وليد.
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ظشر امليالد  دورًا مهمًا   ظهكور   كما لعب ا تشار االااه الصو    لي يا خالل القرن الاا ي

مراكز استيطا ية جديدة  تيجة الرغ ة   اإلقامة قر  أضرحة األوليكاء واملكرابطني والفقهكاء، حيكث     

أ شا  الزوايا واخللوا  لتعليا القرآن وظلوم الشريعة ومساظدة املسكافرين، السكيما قاعكد  بيك      

مال الزاوية والعجيال  وجنككزور  (1) املراكز العمرا ية اهلل احلرام، واليت كا   مباابة  واة للعديد من

وزليطن واحملجو  واجلغ و  وال يضاء والق ة واألبيار وغريهكا مكن املراككز الكيت حتمكل أىكاء       

 ظربية.

هة املشتاع      كتابه  ز م 1154( املدن اللي ية كما عورها حممد  االدريسي سنة 4خارطة )

 اخرتاع األفاع.

 
 .   15ص، 1978 لحة املساحة، األطلس الوطين للجماهريية العربية اللي ية الشع ية االشرتاكية، طرابلس،املصدر: مص

وسعًا   ا شهد  تبناًء ظلى ما س ق تكن القول: إن فرتة ازدهار احلضارة اإلسالمية   لي ي

 االستيطان احلضر  وبروز  وظني من املراكز احلضرية حبسب  شأتها، هما: 

قدتة اليت ترجع  شأتها إىل ظهود وحضارا  سابقة لإلسكالم طورهكا العكر     املدن ال -1

كمراكز اارية وخدمية مبا أدخلوه ظليها من تعديال  لتعرب   ميهرها ومرافقهكا ظكن احلضكارة    

                                                 

 .281ظلي امليلود  ظمورة، لي يا: تطور املدن والتخطيط احلضر ، مرجع سابق، ص (1)



 33 

 الكيت اإلسالمية مال مدينة طرابلس وطلمياة ودر ة وغدامس وسلطان، كما تشمل مدن اجل ل الغربي 

لعهود اليت س ق  الفتح العربي اظتمادًا ظلى أىائهكا الرببريكة وأعكول سككا ها     أعوهلا إىل ابتعود 

 مال جادو وك او.

ن تلفكة مك  املدن اليت أ شأها العر  املسلمون، واليت شكل  مراكز ثقل   منكاطق ل  -2

يكة الكيت   مني لألهمتتماشى مكع  يكرة املسكل    إسرتاتيجيةال الد، وقد روظي فيها أن تكون ذا  مواقع 

وأن  ن محايتهكا مك بها مال تلك املواقع، حبيث تكون بعيدة ظن السواحل ال حريكة، ومتككنها   تتمتع 

يكة مكن   طكرع الرب تكون مراكز سياسية وظسكرية واارية وخدمية، وأن تكون مواقعها ظند ملتقى ال

اا ويكة  راككز ال لتلف االااها ، ومن أمالتها مدن اجدابيا واملرج وزويلة. كمكا تشكمل بعكض امل   

ة وجكالو  اختذ  كقالع أو حمطا  و قكاط ثا ويكة خلدمكة شك كة طكرع القوافكل ماكل مصكرات        اليت 

ل العربية ن الق ائواملخيلي ومرزع واجلغ و ، وبعض مدن اجل ل الغربي اليت مّال  مواقع الستيطا

 مال غريان والرحي ا  والز تان والرج ان وترهو ة.      

 

 .1119-1551املدن اللي ية أثناء احلكا الرتكي 

، شكر ظالسكادس   بدأ احلكا العاما ي للي يا الذ  بعد أن تعرض  هلجما  األس ان خكالل القكرن  

فقكط،   طكرابلس ًا أحيا ك يطلكق ظليهكا   ككان  ظرف  لي يا   تلك الفرتة بوالييت طرابلس وبرقكة، و  وقد

ًا مهمك   حضكرياً حيث مّال  طرابلس ثقل الوجود الرتكي   لي يا وظاعمة الوالية وأع ح  مرككزاً 

   مشال أفريقيا. 

كما مّال  عرباتة والزاوية أها مد ها، إضافة إىل بعض مدن اجل ل الغربي مال غريان وترهو ة 

ويفرن وجادو ومزدة كمدن ج لية، ومكرزع وغكدامس وأوجلكة وسكوكنة وغكا  كمكدن عكحراوية،        

 - ية العاما يكة قضزًا لألكاوفيها تركز  السلطة اإلدارية والعسكرية للدولة العاما ية أ  أ ها مّال  مر

ختضع م اشرة ل اشا طرابلس. إضافة إىل بعكض املكدن األخكرى األقكل   أهميتهكا،       -قائمقاميا  

لالتصال واخلدما  مال العجيال ، والعزيزية، وككذلك اخلمكس وسكر  اللكتني      ًااليت مّال  مراكز

 . (1) تةمّالتا موا ئ اتصل  باملوا ئ الرئيسة   الوالية مال طرابلس وعربا

بينما مّال  مدينيت بنغاز  ودر ة أها املدن اليت تأثر  بكاحلكا الرتككي   واليكة برقكة، حيكث      

 . (2) مّالتا مركزين إداريني مهمني فيها، بينما مّال  كاًل من املرج وسوسة وطلمياة مراكز إدارية ثا وية
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قكر، إال  وجهكل وف  فرتة فوضكى ظلى الرغا من أن ال عض يعترب فرتة احلكا العاما ي للي يا بأ ها 

الحا    مكن اإلعك   أ نا جيب أال  نكر بأن بعضًا من الوالة والسالطني واملتصرفني قكدموا العديكد  

 شكاء  إالي ظلكى  الكاري من املدن ظندما قكاموا بتعمريهكا وتكرميا قالظهكا وأسكوارها وتشكجيع األهك       

ملهنيككة اارس واملعاهككد املسككاكن وإقامككة املتككاجر واحملككال  العامككة وبنككاء املسككاجد واملككد      

لعسكككرية اواملستشككفيا  والفنككادع واملقككاهي واملطككاظا واحلمامككا  الرتكيككة وتشككيد الاكنككا     

 واحملاكا وامل ا ي اإلدارية وور  الصناظا  التقليدية.

كما أن هذه املرحلة متال بداية منو املدن خكارج أسكوارها، وخباعكة بعكد إلغكاء  يكام إقفكال        

1881ا هي احلال بالنس ة ملدينة طرابلس   ظام أبوا  أسوار املدن، كم
. حبيث أع ح  املدن (1) 

قادرة ظلى جذ  السكان من األرياف اجملكاورة، ككل ذلكك أسكها   ا طالقكة جديكدة للعديكد مكن         

املدن، السيما تلك اليت مّال  مراكز للسلطة اإلدارية واملركزية. كما عاحب فرتة احلكا العامكا ي  

اليت تت ع الوالي أو املتصرف مكن   1877تأسيس ال لديا    لي يا مع بداية ظام  لل الد عدور قا ون

 جوا كب  حيث القرار والتمويل، إضافة إىل االهتمام والعناية بالنيكام ال لكد  وتطكويره ماكل تشكجري     

الطرع وإ شاء خطوط االتصاال  اهلاتفية بني املدن واملناطق الرئيسة، كما مشل ذلك النيكام أيضكًا   

تمام بعمليا  ال ناء والتخطكيط هلكا ومتابعتهكا وحتديكد اااهكا  منكو املكدن وبتنيكيا رخكص          االه

 .(2)ال ناء

 

 .1943 -1911املدن اللي ية أثناء االحتالل اإليطالي 

اريعها نفيكذ مشك    تتمكن إيطاليا من فرض سكيطرتها ظلكى لي يكا وحتقيكق أهكدافها االسكتعمارية وت      

مر  خكالل  مة اليت اسكت ظقدين من الزمن بس ب حركة املقاومن بعد أكار  إال واإلسرتاتيجيةاالستيطا ية 

إليطاليكة(  إليطالي ) لي يكا ا (، ظندما ُأظلن  لي يا كجزء من الكيان السياسي ا 1933 -1911الفرتة ما بني ) 

Libia Italiana    ومّال ساحلها الشاطيء الرابع إليطالياQuatro   Sporda   بلس ا األربع طكرا ووالياته

األعكليني   د السكانومصراتة وبنغاز  ودر ة مقاطعا  إيطالية، وقد ظمد  لتحقيق هذه السياسة إىل طر

 د.  ارج ال الخمن املدن واملناطق الزراظية واغتصا  أراضيها ومصادرتها، بل و فيها وإجالءها 

مكن املكدن   لقد ترتب ظلى االحتالل اإليطالي للي يا تغريا  شاملة ولططا  تطويرية للككاري  

أكار منه لصاحل املواطنني األعليني، وقكد مشلك     نيكان اهلدف منها بالدرجة األوىل خدمة اإليطالي

تلك التغريا  وضع لططا  تنييمية للمدن الرئيسكة ماكل طكرابلس وبنغكاز  والزاويكة ومصكراتة       
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ضكمن  تلكك   ودر ة وغريان، وغريها من املدن األخرى وفق املفاهيا التخطيطية احلدياكة، حبيكث ت  

املخططا  تنييا الشكوارع الرئيسكة واااهاتهكا، وككذلك حتديكد اسكتعماال  األرض، السكيما          

املناطق املركزية، وتوحيد ارتفاظا  امل ا ي متعددة الطوابكق والعمكارا  وتكوفري مرافكق اخلكدما       

 هلا.  العامة والعناية باجلوا ب اجلمالية واحلدائق واملناطق اخلضراء داخل املدن كمتنفس

وقد أسهم  تلك املخططا    منو أحجام املدن، السيما الرئيسة منها، حيث شهد  مدينيت 

طرابلس وبنغاز  منوًا سكا يًا سريعًا  تيجًة هلجرة املستوطنني اإليطاليني واسكتقرارها فيهمكا. فقكد    

1936 سمة   ظكام   48500م إىل  1911 سمة   ظام  16500من  مدينة بنغاز  من 
أمكا مدينكة   . (1)

م كمكا   1940  ظكام   113390م إىل  1911 سكمة   ظكام    29869طرابلس فقد زاد ظدد سكا ها من 

 (. 1يوضحها اجلدول )

 .1940 -1911( تطور سكان مدينة طرابلس 1جدول )

 آخرون % إيطاليون % العر  % ظدد السكان العام

1911 29761 69.9 - 30.1 

1921 54447 55.1 15.9 29.0 

1926 55244 50.4 21.1 28.5 

1931 81438 49.1 26.7 24.2 

1936 99415 47.6 30.7 21.7 

1940 113390 41.9 41.9 16.2 

 . 14مرجع سابق، ص منط التحضر   لي يا،املصدر:  مصطفى التري، 

كما يالحظ ظلى املخططا  اإليطالية للمدن اللي ية حماولة فصكلها لألجكزاء القدتكة مكن تلكك      

ن األحياء اجلديدة واملخططة منها الكيت بكرز  كأحيكاء حدياكة خاعكة بسككنى اإليطكاليني        املدن ظ

منيمة الشوارع والطرقا  ومزودة مبختلف اخلدما  واملرافق، واستعماال  األراضي فيها لططكة  

مس قًا وفق معايري وأمناط جديدة، والكاري منهكا ات عك   يكام اخلطكط الشكريطية متكأثرة باااهكا         

لرئيسة ومبسارا  السكك احلديدية، وهو مكا تككن مالحيتكه بالنسك ة للمخطكط اإليطكالي       الطرع ا

                                                 

، 1968، السنة السابعة، بريو ، 43ربي، العدد مصطفى التري، منط التحضر   لي يا، جملة الفكر العربي، معهد اإلمناء الع (1)
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ملدينة الزاوية حيث ترك  أجزاءها القدتة   اجلهة الشمالية وامتد العمران املخطط إىل اجلنو  

 .(1) منها   اااه من الغر  إىل الشرع موازيًا ملسار اجلزء القديا من الطريق الساحلي

م  احلكومة اإليطالية خالل فرتة اسكتعمارها للي يكا    شكأة مراككز و قكاط اسكتيطا ية       كما أسه

جديدة كا   مباابة  وى للعديد من املكدن متّالك    جمموظكة القكالع الكيت مت بناؤهكا   مواقكع        

اسككرتاتيجية وظنككد تقاطعككا  الطككرع الرئيسككة، وكا كك  سكك  ًا    شككأة وظهككور العديككد مككن القككرى  

لسكا ية حتول  مع منو أحجامها وتعدد وظائفها إىل مكدن جديكدة   هكذه املواقكع،     والتجمعا  ا

ومن أمالتها القره بوللي وقصر األخيار وبن غشري وبنينكة واألبيكار وتيجكي واجلكو  وأبكي كمكا        

 .(2)وامساظد

  املناطق الزراظية خلدمة  ةإضافة إىل ذلك ُأظد  لططا  لعدد من القرى واملراكز الريفي 

ملستوطنني اإليطاليني حيث بلغ  مجلة املساحا  اليت استغل  فعكاًل ضكمن مشكاريع االسكتيطان     ا

م لتنفيكذ تلكك    1932  ظكام   Ente، وخباعة بعد إ شاء مؤسسكة ا كيت   (3) ألف هكتار 163اإليطالي 

السياسة، واليت بدأ  أول مهامهكا   منطقكة اجل كل األخضكر، وككان اهلكدف منهكا تشكجيع اهلجكرة          

ككل مكن املكرج وشكحا       ومكن أمالكة تلكك املراككز    سعة لإليطاليني إىل هذا اجلزء من الك الد،  الوا

)ال يضكاء( ولكوجيي     Beda Littoriaأعك ح   كوى لعكدة مكدن ماكل بيضكاليتوريا       وهذه وال يضاء، 

)مسككة( وجوفككا ي بارتككا   Luigi Razza)األبككرع( ولككوجيي رازا   Luigi be Savoiaداسككافويا 

 aBertt Giovanni   الق ة(  وأوم ارتو مادالككني( Maddalene Umbertto )(4) )العويلية . 

كان من  تائج النجاحا  اليت حققتها خطط هذه املؤسسة أن وسع   فوذها ومشاريعها لتشمل 

، حيث أسسك  العديكد مكن القكرى الزراظيكة اخلدميكة         1935كذلك إقليا طرابلس وذلك   ظام 

اينكة وسكط املنكاطق الزراظيكة، كا ك  ككل قريكة ختكدم منطقكة زراظيكة           غر  لي يا ظلى مسكافا  مت  

الكنكائس واملكدارس    :ماكل  والدينية لتلف اخلدما  التعليمية والصحية واالجتماظيةويتواجد فيها 

واملستوعفا  ومساكن الره ان واملقاهي واملطاظا واأل دية واحلوا ي ، كما يتواجد   كل قريكة  

ارية للخدما  ال لدية ومكتب للربيكد ومسكاكن املكوظفني الكذين يعملكون      مركزًا للشرطة وم ا ي إد

)جكوّدائا( وسكابوتينا    Oliveti . مال اوليفييت (5)فيها، وساحا  وأسواع لتصريف منتجا  الفالحني

                                                 

مولود ظلي املقطوف، النمو احلضر  ملدينة الزاوية وأثره ظلى النشاط الزراظي، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة  (1)

 .98، ص1997قاريو س، قسا اجلغرافيا، بنغاز ، 

 .80 ، مرجع سابق، صظلي امليلود  ظمورة، لي يا: تطور املدن والتخطيط احلضر (2)

 .42لي ية، مرجع سابق، ص  اهلاد  أبو لقمة، دراسا (3)

 .405اجلماهريية: دراسة   اجلغرافيا، مرجع سابق، ص   سعد القزير ، التحضر، (4)

 .22، 21اهلاد  أبو لقمة، دراسا  لي ية، مرجع سابق، ص ص (5)
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Sabotina   )العزيزيككة(وجككوداGioda    وجاري الككد )الكككراريا(Garibaldi  وبيككا كي )الدافنيككة(

امريكة( وجوردا يكا )الناعكرية( وكريسكيب )طمينكة( وبكريفيلري  )اخلضكراء(        )الزهراء( وميككا )الع 

 . (1) وماركو ي )القصيعة( وكاستيللوفرد  )القره بوللي( وكوراديين )غنيمة(

تطور  هذه القرى مبعدال  مت اينة، فكال عض منهكا تطكور بشككل متسكارع وحتكول إىل مكدن        

ل الزهراء والعزيزيكة والقكره بكوللي وال يضكاء     متوسطة األحجام، وأع ح  مراكز إدارية حضرية ما

خالل النصف الاا ي من القرن العشرين. وزاد مكن تطكور هكذه القكرى واملراككز ربطهكا بشك كة مكن         

 La strada "السكرتادا ليتورا يكا  "الطرع الرئيسة والفرظية اليت تربطها بالطريق السكاحلي الشكهري بكك    

 Littoranea (2)لريبط بكني املكدن السكاحلية   شكرع      العشرينينا  القرن ، الذ  مت تع يده   أربع

ال الد وغربها كما تطور  ت عًا لذلك العديد مكن احملطكا  واملواقكع اخلدميكة ظلكى تلكك الطكرع        

الرئيسة، اليت أع ح  مع تطورها بلدا  ومكدن. ظكالوة ظلكى الكدور الكذ  لع تكه شك كا  السككك         

 مدن وقرى اإلقليمني. احلديدية   إقليمي طرابلس وبنغاز    ربط

.م، عالسكابع   ومما س ق تكن القول: إن ظاهرة االستيطان احلضر    لي يكا بكدأ  مكع القكرن    

ل لكدا   ، حيكث  شكأ  شك كة مكن املكدن وا     ال حر األبكيض املتوسكط  وتطور  مع ازدهار حضارا  

 ككذلك ر، ووالقرى مشل  أغلب الشريط الساحلي وهضا  كاًل من اجل ل الغربكي واجل كل األخضك   

جلماظيكة  هلجكرا  ا االسيما بعد  -مناطق الواحا  الصحراوية؛ غري أن ط يعة حياة السكان   لي يا 

بكل  رية مكدن كك    تككن هنكاك   و يغلب ظليها طابع ال كداوة واالرحتكال،   كان  -للق ائل العربية إليها 

يفكي  رالنكوع ال  فيها ظلىلعمران يقتصر أغلب امتوسطة، و عغرية أو ذا  أحجام سكا يةضعة مدٍن ب

ملكأوى  تمدون ظلى اظ ارة ظن ق ائل رحل يع كان ال الد من سكانمهمًا ، بل أن جزًء )قرى ومزارع(

رين بعكد  قرن العشاملؤق  أو املتنقل، واستمر  ط يعة حياة السكان ظلى هذا احلال إىل منتصف ال

كتشكاف  اا  تيجكة  لي يك أن بدأ  احلياة فيها تنتع  من جديد ظقب الطفرة االقتصكادية الكيت شكهدتها    

 النفط.    

 

 

 

                                                 

 .20املرجع السابق  فسه، ص (1)

 .18، ص 1996ية العربية اللي ية الشع ية االشرتاكية، دراسة   اجلغرافيا السياسية، مكت ة املدبولي، القاهرة، مجال محدان، اجلماهري (2)
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 دن اللي ية.مقوما  قيام امل
اخللفيكة   اسكتعراض  لتحليل مقوما   شوء املدن اللي ية والعوامل املؤثرة   تلك النشأة ين غي

صر الكذ   ل ا  العتلك املدن، اليت جاء  استجابة ملقوما  وظوامل فرضتها متط قعالتارخيية ملوا

لنشكأة  ازة لتلكك  أ هلا من ظروف ط يعية ومقومكا  بشكرية واقتصكادية حمفك     شأ  فيه، وفقًا ملا تهي

زدهكرة  ممكن أجلكه ، وظلك      شكأ   والنمو، حبيث متكن  بعض املكدن مكن القيكام بكدورها الكذ       

 كمراكز اارية أو سياسية أو دينية أو دفاظية. 

ت طك   سكابقة ار لمما س ق أن لي يا شهد   شوء وازدهار العديد من املدن خالل العصكور ا اتضح 

جمتمعكة   بعدة ظوامل ومقومكا  حكدد  ط يعتهكا وسكرظة منوهكا ووظائفهكا، والكيت ت كدو آثارهكا         

نهكا    مري ككاًل  ومتداخلة    شوء املراكز العمرا ية وتطورها، حتى أ ه يصكعب متييكز درجكة تكأث    

 معزل ظن اآلخر.      

ديكد  شكأة وحت سكاظدة ظلكى    ومع ذلك تكن القول: إن املقوما  الط يعية من أها العوامكل امل 

خ غكرا  واملنكا  وقع اجلمواقع املراكز احلضرية وتركي ها وأشكاهلا قدتًا وحدياًا، السيما تأثري امل

يكروف  ال  كا ك  واملوارد املائية اليت تركك  بصكماتها ظلكى مواضكع املكدن ومواقعهكا. فككاريًا مكا        

 شكاء مراككز     فيها، وإارتيادها والعي ألماكن اليت يستطيع اإل سانلدد احملواملعطيا  الط يعية هي 

وى الاقكا   طة املستومدن يستقر فيها، السيما   تلك احلق ة من التاريخ ال شر  اليت اتصف  ب سا

عيكة  وف الط يلإل سان، الكذ    يصكل إىل درجكة مكن التطكور الكتقين تسكمح لكه بالتكأقلا مكع اليكر           

رضك   فف، الكيت  إل سكان أسكريًا لتلكك اليكرو    املتطرفة، ومتكنه من التغلب ظلى تأثريها. بكل ظكل ا  

 حتميتها ظلى لتلف أوجه حياته وجماالتها.  

لتلكك     مالئمكة ولذلك ارت ط  شوء املراكز العمرا ية وتطورها مبا تكوفره الط يعكة مكن معطيكا    

ظروفهكا   ال تسكمح  النشأة، وظل ظاجزًا ظن بناء مدن ومستقرا  له   األمكاكن غكري املالئمكة الكيت    

ئكل  توطنني األواأن املس باستقرار اإل سان وإ شاء مراكز ظمرا ية ريفية وحضرية فيها. مبعنى الط يعية

فري ة ماكل تكو  سعوا إىل اختيار مواقع ملستوطناتها حتقق هلا أقصكى حكد مكن املتطل كا  املعيشكي     

ال ياكة   ا  بيكروف األمن والغذاء وسهولة االتصال باجلها  اجملكاورة، ويكرت ط تكوافر هكذه املتطل ك     

 للي ية:  اجلغرافية، وظليه تكن اإلشارة إىل أها العوامل اليت أثر     شأة املدن ا

 املوقع:  -1

للمواقع اجلغرافيكة تأثريهكا    شكوء املراككز العمرا يكة ومنوهكا وتطورهكا، والكذ  ال تككن          

ااهله   كل مرحلة من مراحلها التارخييكة، وتككن حتديكد تكأثري هكذا العامكل    كوظني مكن         

املواقع اجلغرافية للمدن واملراكز العمرا ية، وهمكا: املوقكع الفلككي واملوقكع اجلغكرا ، فكاملوقع       

الفلكي يقصد به املوقع بالنس ة للعروض اجلغرافية أو القر  وال عد ظن خط االسكتواء ومكا يكؤد     
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خكالل تكأثريه    إليه من ت اين   ال ياا  اجلغرافية ودور ذلك    شوء املدن واملراكز العمرا ية من

امل اشر ظلى املناخ واألقاليا املناخية ومدى مالءمتهكا لسككنى اإل سكان، وظلكى تطكور احلضكارا        

و شوء املدن، فمعيا احلضارا  ال شرية القدتة قام  وازدهر  ضكمن  طكاع العكروض املعتدلكة     

 الدفياة، وفيها كان

 أكرب تركز للمدن. 

اًل ضمن العكروض  مشا  33 -ْ  ٍ 18  45بني خطي ظرض  لقد لعب موقع األراضي اللي ية اليت متتد

 ، حبيكث يالحكظ  ازدهارهاوها الشمالية دورًا    شأة مد ها ومنوها ئاملدارية واملعتدلة، السيما أجزا

ون أمكاكن  ا ألن تكك  شوء وتركز غال ية املدن اللي ية ضمن تلك األجزاء اليت هيأتهكا ط يعكة موقعهك   

 لتموضع تلك املدن. 

، وما يتمتع به من مقوما  عمرا يةلمراكز الاحمليط بالنس ة لع اجلغرا  فيحدد أهمية أما املوق

وظناعر سواء  أكا   ط يعية أم بشرية، وما يتسا به مكن خصكائص متيكزه ظكن غكريه مكن املواقكع.        

وظليه تكن التأكيد ظلى أن أهميكة املراككز العمرا يكة تتكأثر بسكما  حميطهكا وظالقتهكا مكع هكذا          

 : (1) وبناًء ظلى ذلك تكن أن حندد  وظني من هذه املواقعاحمليط، 

ملدينة أو الي للمركز العمرا ي )املوضع( ويقصد به احليز املكا ي الذ  تشغله املوقع الفع -أ

 تطورها. منوها و املركز العمرا ي والذ   دد اخلصوعية اليت متيز املدينة ظن غريها ويؤثر  

غكرا ،  يطها امل اشر الذ  يطلق ظليكه بالضكواحي أو اليهكري اجل   نس ة حملموقع املدينة بال - 

الكيت   ملت ادلكة وهو ذو أهمية خاعة    شوءها وازدهارها، وذلكك مكن خكالل العالقكا  الوظيفيكة ا     

لقر  منهكا  ية أو بكا تربط املدينة بيهريها اجلغرا . ومن أمالة ذلك موقع املدينة وسط سهول زراظ

 ة.ة واالقتصاديالط يعي رية أو ظند املوا ئ ال حرية أو بالقر  من املواردأو ظند تقاطع الطرع التجا

ار أهمية دن األكيعد هذا املوقع  األساس   حتديد أهمية املركز العمرا ي ومدى تطوره، فامل

ذاتكه قكد      الوقك  وهي تلك اليت حتتل موقعًا متميزًا، وتنحها تسهيال  وامتيازا  تدظا منوها؛ 

ه. مبعنكى  خر أهميتك ملدينة وتفقد  شاطها وأهميتها مبجرد أن يفقد املوقع لس ب أو آليتوقف منو ا

اقعهكا،  ميكزا  مو أن املدينة قد ختتفي وتتالشى خالل فرتا  من التاريخ فيما لو فقكد  مقومكا  و  

املكدن   لعديكد مكن  لوقد تعود إليها احلياة وتنطلق من جديد مبجرد ظودة تلك امليزا ، مالما وقع 

وقورينكا،   اجكدابيا، ة اليت قام  ثا اختف  ثا ا طلق  من جديد، ومكن أمالتهكا مكدن بنغكاز ، و    اللي ي

 وعرباتة، ول دة. 

                                                 

 .9حممد عافيتا وآخرون، امل ادئ العامة جلغرافية املدن، مرجع سابق، ص (1)
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ملكدن    ديكد مكن ا  لعب املوقع ظلى السواحل ال حرية أو بالقر  منها دورًا مهمًا    شكأة الع 

اخهكا  ط يعكة من املناطق الساحلية لكو ها اكذ  السككان فيكزداد ترككزها وحكركتها فيهكا، سكواء  ل       

العكا   باتصكاهلا  لسكهولة ارت اطهكا خبطكوط املالحكة و     ماملعتدل الذ  يرت ط بكاملؤثرا  ال حريكة أ  

 كا كًا مفضكالً  تعتكرب م  والت ادل التجار  معه. وهكذا فإن املواقع ال حرية أو ظلى مسافة قري كة منهكا  

 لقيام املدن و شوئها، وظامل مشجع لتوضعها.  

ا احلية طوهلك وجب هكة سك   لل حر األبيض املتوسكط ظلى الساحل اجلنوبي أدى موقع لي يا املميز 

ال حر ض ها منطقة حوكا إىل تأثرها تأثرًا م اشرًا باحلضارا  اإل سا ية اليت شهدت 1900يزيد ظلى 

روف آ كذاك،  ديا املعك ، خباعة إذا ظلمنا أن هذه املنطقة كا   متال قلب العا  القاألبيض املتوسط

نكذ  محلضكارا   واالحتككاك بتلكك ا   ل حكر عة لكي تتصل بالدول املطلة ظلى هذا امما أظطاها الفر

ر األبيض ال حريق آالف السنني. فأغلب املدن اللي ية أ شا  من ق ل شعو  جاء  إىل ال الد ظن ط

هلا ككان اتصكا   م  ظلى ساحل هذا ال حر أو   السهول السكاحلية، ألن هكذه الشكعو    اأقو املتوسط

ا إىل منطقكة  تد  فكوذه ر ظن طريق الساحل؛ ف عد احتالل الفينيقيني ملنطقة تو س امبال الد أول األم

تس، ويكا، ول ك  وأسسوا مكد ها الكاالث املعروفكة تري كوليس )أ     امشال غر  لي يا حبكا قر  موقعه

ئ خدميكة  اختكذ   كمكوا   ووعرباتة( وقد روظي   إ شاء هذه املدن موقعهكا ظلكى سكاحل ال حكر     

ملكدن  ا شكاء هكذه   . مبعنكى أن إ ال حر األبيض املتوسكط نيقية ال حرية   حوض خلطوط التجارة الفي

ة املالحكة  شوء خلدمالاالث   األساس يعود إىل موقعها ظلى ساحل ال حر الذ  أّهلها لليهور والن

 ال حرية.  

السكتيطان  ااء فكرتة  و  اإلطار  فسه تكن القول: إن املدن اليت أ شا    مشال شرع لي يا أثنك 

ا ختيار مواضكعه وظي   ارغريقي للي يا بعد أن احتلوا سواحلها املقابلة لسواحل اجلزر اليو ا ية، اإل

يو ا يكة  اجلزر البك األماكن اليت تكن استغالهلا كموا ئ تسهل اتصكال هكذه املسكتوطنا  اإلغريقيكة     

ور ا الكد يكة هكذ  لتكتمكن مكن تأد  ظلى ساحل ال حر األبيض املتوسكط  وموطنها األعلي فأغل ها أقيا 

تكى تلكك   خلكاص. وح والقيام بوظائفها مال بر يق )بنغاز ( وطلمياة وتوكرة، فلكل منهكا ميناؤهكا ا  

صكاهلا  سكهولة ات لاليت   تنشأ ظلى ساحل ال حر روظي   مواضعها وقوظها قر  املوا ئ ال حريكة  

( الكيت  وسكة يكا )س بها، وهو ما تكن مالحيته   مدينة قورينا )شحا ( القري كة مكن مدينكة أبولو    

الذ   ةاإلغريقيملدن  شوء ام متال   الواقع ميناًء هلا ومنفذًا التصال سكا ها بوطنها األم، وفقًا لنيا

 ضرورة وجود منطقة زراظية ومرفأ يت ع املدينة.  يقتضي

وال لدان الواقعة جنو  الصحراء ووسكط   ال حر األبيض املتوسطكما أسها موقع لي يا بني بلدان 

جهة، وبالد املشرع واملغر  العربي من جهة ثا ية    شأة املدن   املناطق الداخليكة   أفريقيا من

األراضي اللي ية الكيت تشككل جكزًء ال يتجكزأ مكن الشكمال األفريقكي، وحلقكة وعكل بكني الشكمال            من 
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واجلنو ، حيث كا   خطوط اارة القوافل الصحراوية   فرتة ازدهارها متر ظكرب األراضكي اللي يكة،    

وبالد أواسط أفريقيكا بسك ب تعمكق امليكاه إىل      ال حر األبيض املتوسطيت متال أقصر مسافة بني مياه ال

كا ظن بقية سكواحل لي يكا، الكيت تتوغكل بااكاه       160اجلنو    منطقة خليج سر  مسافة تزيد ظن 

اللي يكة   اجلنو  مقار ة ب قية سواحل بالد املغر  العربي بنفس املسكافة تقري كًا ممكا جعكل األراضكي     

 قطة ا طالع ومنطقة ظ ور رئيسة للوعول إىل جنو  الصحراء من جهة، وسواحل املتوسط من جهكة  

 ثا ية.

هلكا  وهكا وحتو كما أسها هذا العامل كذلك    شأة ظدد من املدن الصحراوية وازدهارهكا ومن 

ىل ية إمن جمرد حمطا  ظلى خطكوط التجكارة و قكاط التقكاء لتلكك اخلطكوط والكدرو  الصكحراو        

دورها ار، أو لك مراكز ظمرا ية وخدمية مزدهرة من خالل اخلدما  الكيت تقكدمها للمسكافرين والتجك    

دامس، غك : مكرزع،  كأسواع لت ادل السلع وال ضائع بني سكا ها وأعحا  القوافل، ومن أمالتهكا مكدن  

 يعيكة  لطاألقكاليا  جرمة، جالو. هذا ظالوة ظلى الدور الكذ  لع كه املوقكع ظنكد  قكاط االتصكال بكني ا       

 بكني اإلقلكيا   التجكار   املت اينة، كما هي احلال بالنسك ة ملدينكة اجكدابيا الكيت مّالك  منطقكة للت كادل       

 الساحلي من جهة، والصحراو  وش ه الصحراو  من جهة أخرى.  

مّال  لي يا اجلزء الذ  يربط املشرع العربي باملغر ، السكيما   فكرتة الفتوحكا  اإلسكالمية،     

لعديد من املدن اللي ية ألغراض لتلفة كاختاذها  قاط دفاظية ومراككز سكيطرة    مما أسها    شأة ا

فتوحا  غربًا ومن أمالتها مدينيت املرج واجدابيا اللتني لع تا دورًا مهمكًا بسك ب   المن أجل مواعلة 

بني مصر والقريوان )تكو س(؛ خباعكة إذا ظلمنكا أن مشكال شكرع لي يكا ككان ق كل الفكتح           اموقعيهم

منفصاًل ظن مشاهلا الغربي حيث بدأ  االتصاال  تقوى بني املنطقتني بعد الفكتح  تيجكة    اإلسالمي

ظلى الطريق الرئيس بني بالد املشرع العربي ومشكال أفريقيكا. وكمكا تتضكح ميكاهر هكذا        اوقعهمم

املغر  العربي إىل األراضي املقدسة وظودتها منها من خكالل  اجلزائر و االتصال   مرور حجاج

. كل ذلك أسها   ازدهار املدن الواقعة ظلى حماور املكرور وحترككا    (1)األراضي اللي يةظ ورها 

 السكان.  

، الكيت ي كدو أن الصكفا     اإلسكرتاتيجية كما لعب املوقع دورًا مهمًا    شكأة املكدن الدفاظيكة أو    

 واخلصائص املطلوبة فيه اختلف  من ظصر إىل آخر، حبيث يضكمن إمكا يكة وسكهولة الكدفاع ظكن     

املدينة دون احلاجة إىل حتصينا  وقوة ظسكرية ك رية. فقدتًا ُفّضل  مواقكع املرتفعكا  والكتالل    

اليت يصعب الوعول إليها إال ظن طريق ممرا  حمدودة تككن الكتحكا فيهكا. وهكذا ينط كق ظلكى       

العديد من مدن وبلدا  اجل ل الغربي اليت أ شكا    العهكد الرومكا ي واختكذ  كقكالع وحصكون       

                                                 

 . 198ظ د العزيز طريح شرف، جغرافية لي يا، مرجع سابق، ص( 1)
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اية اإلمرباطورية الروما ية من هجما  السكان الذين أطلقوا ظليها الربابرة، حيكث أ هكا أقيمك     حلم

ظلى حافة اجل ل مطلة ظلى وديا ه، ومن أمالتها: يفكرن وجكادو. وهكو مكا تككن مالحيتكه أيضكًا          

ض بعض مدن مشال شرع لي يا مال قورينا، أو تلك اليت  شأ    مواقع حممية باملنحدرا  مكن بعك  

وكرة وطلمياة ودر ة، اليت تكن التحكا   املمرا  والطكرع املؤديكة إليهكا.    تجوا  ها مال أبولو يا و

للمكدن العربيكة الكيت أ شكا  بعكد الفتوحكا  اإلسكالمية   اختيكار          اإلسكرتاتيجية بينما متّال  املواقع 

.  وييهكر  بيض املتوسطال حر األظن السواحل ال حرية  تيجة لسيطرة الروم ظلى حوض  ًةاملواقع بعيد

تأثري هذا العامل    شأة مدينيت اجدابيا واملرج بوعفهما مراكز سيطرة و قاط دفاظية حبيث تكِّنهكا  

 ظمقها االسرتاتيجي من تفاد  م اغته العدو ويعطي الزمن الكا  لالستعداد ملواجهته.  

  وحواف اجل كال متاكل   بيد أ ه مع تغري وتطور اسرتاتيجيا  ووسائل الدفاع أضح  املرتفعا

ظوائق ط يعية حتد من منو املدن وتوسعها بس ب ارتفاع تكلفة األظمال اإل شكائية وعكعوبتها، ومكا    

ترتكه من معوقا  ظند مّد ش كا  الطرع اليت تربط املدينة مع غريها وتفكك ظزلتهكا؛ وهلكذا فقكد     

 . (1) املدنأع ح  السهول واملناطق املستوية اليوم أفضل املناطق لنشوء وتطور 

 : املناخ واملوارد املائية -2

مكل املنكاخ   أثري ظاتك املكا يكة   العل أول ما يلف  النير ظند دراسة  شأة املدن اللي ية وتوزظاتهك 

 عامكل وظناعكره   هذا الالذ  يعترب العامل الط يعي األساس املؤثر فيها، من خالل العالقة القوية بني

ية اللي يكة  اكز احلضكر رتكز غال ية املرتاملدن ومنوها. حيث  املتعددة وتوزع السكان وإمكا ية  شوء

أخكرى     شريط ساحلي ضيق يتسا بسما  املنكاخ املتوسكطي، وبعكرض يت كاين مكن منطقكة إىل      

ضكيق  أ، ويككون  حيث ييهر أكار اتساظًا   القسا الشكمالي الغربكي والشكمالي الشكرقي مكن الك الد      

  يالمكس  الصكحراو    اليت يكاد النطاع الصحراو  وشك ه اتساظًا وأقل امتدادًا ظند منطقة خليج سر

ألخضر، حيث اجل ل ا مياه ال حر م اشرة. إضافة إىل أقصى املنطقة الشمالية الشرقية إىل الشرع من

 تقل املؤثرا  املتوسطية.

العامل الط يعي األها   حتديد  شأة املكدن اللي يكة   منكاطق دون     ووظليه ي دو أن املناخ ه 

س ب سيادة اليروف الصكحراوية وا عكدام سكقوط األمطكار واخنفكاض الرطوبكة   املنكاطق        سواها ب

يسكتانى  ال عيدة ظن السواحل، وهذا كفيل بطرد السكان والعمران وحصكرهما   أجكزاء حمكدودة. و   

املواقع اليت استوطنها اإل سان اللييب   أمكاكن منتشكرة   الصكحراء اللي يكة بسك ب      من ذلك بعض 

حيث قام  بعض احلضكارا  القدتكة   اجلنكو  اللكييب ماكل حضكارة        حا  الداخلية،وجود الوا

 اليت شهد   شأة ظدة مدن مال جرمة ودبريس وثلجة وتككرة اليت تعد أقدم مسكتوطنة  نياجلرمنتي

                                                 

 .28اسا    التطور العمرا ي وختطيط املدن، مرجع سابق، صفيصل ظزام قما ، در (1)
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جرمنتية   املنطقة، إذ يرجع تارخيها إىل حوالي ألف ظام ق ل امليالد بكل يعتربهكا الك عض أقكدم     

. إضافة إىل بعض املدن األخرى األحدث مال س ا  )س ها(، وراية )غا (، وبراككوم  (1)ةاملدن اللي ي

)بككراك(، وفواليككا )بككوجنيا(، وشككيالال )زويلككة(، وثوبككان )ودان(، ومسكككة )مكنوسككة(، وغككدامس،   

  أوديكة الشكاطئ    املكتشكفة ، وجمموظة أخرى من املواقع االستيطا ية، حيث تدل اآلثكار  (2)وقرزة

جال )احلياة( ظلى ط يعة وتوزع هذا االستيطان ومدى ارت اطه بوجود مورد مائي يعتمد ومرزع واآل

 ظلى املياه اجلوفية.

  ل مكا ظهكر  لقد ترافق  شوء املدن مكع وجكود املكوارد املائيكة، ولكذا فقكد ظهكر  املكدن أو         

تشككل   افكة الكيت  بالقر  من األودية ومصادر امليكاه. وبكالنير إىل سكيادة اليكروف الصكحراوية اجل     

 .أساس للمياه ة كمصدٍرياه اجلوفيظلى املد اظتمد  احلياة فيها بشكل ظام غال ية األراضي اللي ية فق

يكا قكد   ة مكن لي  ولتأكيد تلك األهميكة تككن القكول: إن مواقكع االسكتيطان   املنكاطق الداخليك       

  ااسكتقط  مراككز حكا   الوا جعلسطح أو قري ًا منه، مما الحددتها إمكا ية ظهور املياه اجلوفية إىل 

 يكة    ء مراككز ظمرا الدور الذ  لع ته الوديان الداخلية    شوذلك إىل  ويضاف حوهلا،لالستيطان 

 مواقع حول هذه الوديان مال امعا  بين وليد ظلى واد  سوف اجلني.

د لكك بوجكو  ذهكا ارتك ط   ن كل الواحا  اللي ية اليت شهد  استقرارًا بشريًا فيادر اإلشارة إىل أ 

الكيت    اجلهكا  مصدر مائي دائا وهو ما   يكن متوافرًا إال   منخفضكا  األوديكة واألحكواض     

مائية  كل أحواضتكن احلصول ظلى مياهها ال اطنية، اليت تعود إىل العصر املطري وتيهر ظلى ش

قري كة   حيث تكون ظلكى هياكة ظيكون أو تككون     ،ضخمة مال حوض الكفرة والسرير وأحواض فزان

رب قك ها حبكرية  من سطح األرض أو ظلى هياة حبريا  ضحلة   املواقع املنخفضة، ومن أشهرجدًا 

 .  حوض فزان ظون

، مكة عيكة مالئ ملنكاطق الكيت متتلكك ظكروف ط ي    وظليه يالحظ أن أغلب املدن اللي ية  شأ    ا

ة ألوديكة، فل كد  ا  اند مصك فاملدن اليت أ شأها الفينيقيون مااًل اظتمدوا   اختيار مواقعها أن تكون ظ

طة عكام بوسكا  مااًل أقيم  ظند مصب واد  ل دة، كما اظتمد  أيضكًا ظلكى جلكب ميكاه واد  ظكني ك     

 .وج جمدهاقناطر مائية، السيما   فرتة العصر الروما ي اليت شهد  فيها هذه املدينة أ

ا كما اظتمد  مدينة طرابلس    شأتها ظلى مياه واد  اجملنني، حيكث قامك  ظنكد مصك ه. أمك     

، إضافة إىل اظتمادهكا ظلكى امليكاه    (3) مدينة عرباتة فريجح أ ها  شأ  ظند ظني كا   تغذيها باملياه

                                                 

 .207ظ د اللطيف الربغوثي، التاريخ اللييب القديا من أقدم العصور حتى الفتح العربي، مرجع سابق، ص  (1)

 .46ظلي امليلود  ظمورة، لي يا: تطور املدن والتخطيط احلضر ، مرجع سابق، ص (2)

 .212ريخ اللييب القديا من أقدم العصور حتى الفتح العربي، مرجع سابق، صظ د اللطيف الربغوثي، التا (3)
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اجلوفية اليت يسُهل الوعول إليها بوساطة آبار قليلة العمق  س يًا. كما أسها وجود العيكون واألوديكة   

د مقومكا   شكأتها غنكى    والسيول    شأة مدن إقليا بنتابوليس )برقة(، فمدينة شحا  مااًل كان أح

منطقتها باملياه ووجود ظيون مائية دائمة، أشكهرها ظكني ابوللكو. وقامك  مدينكة بنغكاز  ظنكد ظكني         

الزيا ة ومصب واد  القطارة، وقام  مدينة طلمياة بالقر  من واد  زويا ا، ومدينة در ة ظند مصب 

لتالل احمليطة مبدينة سوسة مع واد  در ة وظيون مارة وال الد وبومنصور، كما تنحدر السيول ظلى ا

توافر املياه اجلوفية فيها، واليت أمكن استخراجها من آبار غري ظميقكة. كمكا تتكدفق السكيول ككذلك      

 ظلى التالل القري ة من توكرة اليت استغل  واستخدم    لتلف األ شطة ال شرية.

اميعهكا   ليت يكتا ودية اأما مدن وبلدا  اجل ل الغربي فقد اظتمد  ظلى مياه العيون وسيول األ

 شكأتها،   يفكرن    بوساطة السدود والصهاريج، ومن أشهرها ظني الرومية اليت اظتمد  ظليها مدينكة 

 والعني الزرقة   جادو، وظني الرتك   غريان، وظني الفرس   غدامس. 

 ش كا  النقل واملواعال :   -3

املراككز  ور املكدن  لعوامكل    شكأة وظهكو   لعَب ظامل النقل دورًا مهمًا ال يقل شأ ًا ظكن بقيكة ا  

ر الضكرورية  ن العناعك العمرا ية   لي يا منذ أقدم العصور ا طالقًا من كون النقل ظصب احليكاة. فمك  

خباعكة ككون    األخرى،   ظمليا  اإل شاء والتعمري واستيطان املناطق سهولة اتصاهلا ب قية املناطق

دودة حملطكا  حمك  قل كا ك  قليلكة وبسكيطة، والطكرع وا    وكون وسائل الن ،شاسع املساحة ًالي يا بلد

السكيما تلكك    يكة خاعكة،  العدد. ففي فرتة استقرار الفينيقيني   لي يا اكتس   املواقع السكاحلية أهم 

أو ظنكد   ،اليت تككون ظلكى هياكة رؤوس متداخلكة   ال حكر أو ظلكى خلجكان متعمقكة   اليكابس          

حتولك  إىل  ل حكر ، و اواقع التقاء النقل الكرب  والنقكل   مص ا  األودية اليت قام  ظليها املوا ئ وم

يككون  اسكتغل ل  مستوطنا  ظلى الساحل اللييب، حيث أ شا  مدينة ل دة ظند مصب واد  ل دة الذ 

هكو  عيدًا ظنكه، و باحلياة  ميناًء ومرفًأ تكنها من استمرار اتصاالتها بال حر الذ  كا وا ال يستطيعون

 نني. اد  اجملو شاء مدينة أويا )طرابلس( اليت أقيم  ظند مصب ما تكن مالحيته أيضًا ظلى إ

 إلغريقيااحلكا ء والشيء  فسه يقال أيضًا ظن تلك املدن اليت أ شا    مشال شرع لي يا أثنا

 علي.  وطنها األ، فأغل ها مّال  موا ئ ساحلية لضمان استمرار تواعلها وارت اطها مع مللي يا

مهمًا    شأة العديد من املدن الداخلية اليت كا   مباابة  قاط ظ ور  كما لعب النقل الرب  دورًا

وحمطا  رئيسة ومراكز خدمية وأسواع اارية تعقد   أوقا  مرور القوافل التجارية، وهلذا فقكد  

توضع  تلك املدن ظند مفارع الطرع بني شرع ال الد وغربها، أو تلك اليت تربط مشاهلكا جبنوبهكا   

ة، ومرزع، وجالو، إضافة إىل املدن الساحلية اليت مّال  ثغكورًا التصكال اكارة    مال غدامس، وجرم

القوافل مع أسواع ما وراء ال حار، وذلك  تيجًة ملا تتمتع به املدن الساحلية اللي يكة ظكن غريهكا مكن     
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 160مدن سواحل مشال أفريقيا من مزايا كو ها تقع إىل اجلنو  من بقية مدن مشال أفريقيا بنحكو  

 مما جيعلها أقر  إىل أسواع أقاليا أفريقيا الوسطى جنو  الصحراء.  كا 

تربطها  دينة طرعوأع ح لكل م ،احلكا الروما ي للي يا تطور  يام الطرع وش كتها وخالل فرتة

 ل دايكة   اشكاؤها  جديكدة إىل املنكاطق الداخليكة، ككان إ     روما يكة  باملناطق الساحلية، ومّد  طكرع  

يمكا بعكد   فذه الطرع . واستعمل  هاإلسرتاتيجيةا املراكز الدفاظية والقالع ألغراض ظسكرية ولتدظي

لطكرع  اث مّالك   لألغراض التجارية، وأسهم     شأة العديد مكن املكدن واملراككز العمرا يكة، حيك     

 راككز ظمرا يكة  م  ظليهكا  الروما ية الداخلية   لي يا امتدادًا للطرع الساحلية وطرع القوافكل، وأ شكا  

اقكع  ة بكني مو محطا  متوين واسرتاحا  لتجارة الع ور، وذلك من خالل ط يعة العالقك استخدم  ك

 . و ةفرن وتره، ومن أمالتها مدينة غدامس وغريان ويتلك املراكز العمرا ية وط يعة وظائفها

بككني قرطاجككة   الغككر   لرتبككطامتككد  الطككرع السككاحلية ظككرب املنككاطق الشككمالية مككن لي يككا  

مرورًا باملدن واملراكز العمرا ية الساحلية، حيث ربط  عرباتة بأويا ول كدة   واإلسكندرية   الشرع

ومنها إىل املدن الروما ية   مشال شرع لي يا ماكل بر يكق، وتكوكرة، وطلمياكة، وقورينكا، وغريهكا.       

ووجد  ظدة معا  ظلى هذه الطرع السيما   الساحل الغربي من لي يا ماكل تلكك الكيت اكتشكف      

أبوكما (، واكتشف  ظالما  أخرى   جزء من الطريق املمتد بكني ل كدة وتوبكاكتس    ظند بيسيدا )

 . (1))مصراتة(

تربط بني القكالع الدفاظيكة   ومن الطرع اليت أ شا    العهد الروما ي طريق اجل ل الغربي اليت 

هكذه   ظلى احلافة الشكمالية للج كل الغربكي، وتطكور     لداخلية لإلمرباطورية الروما ية احلدود ا ظلى

القالع الحقًا إىل مراكز ظمرا ية ثا إىل مدن. ت دأ هذه الطريق من ل كدة وتسكري   ااكاه اجلنكو      

الغربي حتى تصل إىل قلعة ميسفى )مسالتة( ومتر ظرب كريكار )ترهو ة( ثا وينازا )غريان( وأورو 

تالي فقد ترككز   )يفرن( وتنتيوس )جادو( ثا متتد باااه الشمال الغربي إىل قابس   تو س، وبال

 .  (2) معيا  قاط الدفاع الداخلية ظلى امتداد هذه الطريق

كما ظمل الرومان ظلى مّد وحتسني الطرع اليت تربط إمرباطوريتها بأظماع الصكحراء وتوسكيع   

 -جرمة، وطريكق عكرباتة   -ظالقاتها مع واحا  اجلنو  اللييب، ومن أشهر تلك الطرع طريق أويا

ظالوة ظلى الطرع الفرظية واملسالك  أبوجنيا ظرب واد  سوف اجلني، -سام، وطريق غد(3) غدامس

                                                 

أبو القاسا العزابي، ، الطرع والنقل الرب  والتغري االجتماظي   اجلماهريية العربية اللي ية الشع ية االشرتاكية، )ترمجة( أبو  (1)

 .80، ص1981لتوزيع واإلظالن واملطابع، طرابلس، القاسا العزابي وعاحل أبو عفحة، منشورا  املنشأة الشع ية للنشر وا

(2)                         Good Child, The Roman roads of Libya and their milestones, Ibid, P.159. 

 .81أبو القاسا العزابي، الطرع والنقل الرب  والتغري االجتماظي   اجلماهريية، مرجع سابق، ص (3)
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 ووالدرو  اليت تربط بني املدن والقالع والنقاط الدفاظية واملزارع احملصنة سواء   غكر  لي يكا أ  

   شرقها.  

  أهميكة املكدن الداخليكة حبككا تفضكيل العكر  املسكلمني        ادو  بداية العصكر اإلسكالمي ازد  

واقع الداخلية واالبتعكاد ظكن املنكاطق السكاحلية. وي كدو أن العكر  اسكتخدموا الطكرع         للمناطق وامل

 قائمكة الروما ية اليت كا   تربط بكني املكدن اللي يكة القدتكة مكن خكالل اهتمكامها بشك كة الطكرع ال         

وعيا تها؛ ظلى الرغا مما أعابها من تدهور بعد ا هيار اإلمرباطورية الروما ية، كما ييهكر أن أغلكب   

الطرع اليت ازدهر  خالل هذا العصر متتد بني شرع ال الد وغربهكا لرتبكط بكني املراككز العمرا يكة      

الشمالية من جهة، وبني الطرع اليت تتجه جنوبًا من جهة ثا ية، ومن أشهرها الطريكق السكاحلي بكني    

ربكي  تو س ومصر. ظالوة ظلى جمموظة الطرع اليت ختص قوافل احلج اليت تربط بالد املغكر  الع 

باألراضي املقدسة. كما توجد طريق متر ظرب وسط األراضي اللي يكة متتكد بكني غكدامس والقريكا       

واجلفرة ومرادة وأوجلة وسيوه. إضافة إىل طريق مرزع، زويلة، اجلفرة، أوجلة، سكيوه الكيت ذكرهكا    

ظنكدما  ؛ 1797الرحالة فريدريك هورمنان ظند مصاح ته لقوافل احلجيج من القاهرة إىل مرزع ظكام  

 . (1) ألف  سمة 75 -70قرية، وقدر ظدد سكا ها بني  101أشار   يومياته إىل أ ه   مملكة فزان 

ويالحظ ظلى املدن اليت أ شأها املسلمون أ ها كا   ختتار مواضع ومواقع تككون ظنكد ملتقكى    

شكرة   منكاطق   للطرع سواء    مدن السهول الساحلية أو املدن الداخلية اليت متالها الواحكا  املنت 

متفرقة من الصحراء اللي ية. ومن أها طرع القوافل الرئيسة اليت متتد باااه أواسط القارة األفريقيكة  

 :(2)هي

ا و   مدينة كك  الطريق املمتدة من طرابلس إىل عرباتة، جادو، غدامس ثا إىل غا  ومنها إىل -1

  يجرييا.

 النيجر.  طريق طرابلس، غريان، مزدة، جرمة ومنها إىل بيلما ب -2

 طريق طرابلس، ل دة، أبوجنيا، جرمة، مرزع ومنها إىل حبرية تشاد.   -3

 طريق بنغاز ، اجدابيا، أوجلة، الكفرة ثا الفاشر   غر  السودان.   -4

لقد رو َّ أن مدينة مرزع كا   متال أها املراككز لتجميكع السكلع املداريكة ماكل ريك  النعكام        

ال حكر األبككيض  ة واجللكود لتصكديرها إىل أقطككار   وسكن الفيكل وخشككب اإلبنكوس واحليوا كا  الربيكك    

وأوربا، كما أ ها كا   متال مركزًا لتجميع الرقيكق الكذين جيلك ها النخاسكون مكن أواسكط        املتوسط

                                                 

، )تعريب( مصطفى حممد جودة، مكت ة الفرجا ي، 1799 -1797، ، الرحلة من القاهرة إىل مرزع ظاعمة فزان فريدريك هورمنان (1)

 .160ص. 1968طرابلس، 

 .347حممد املهدو ، جغرافية لي يا ال شرية، مرجع سابق، ص (2)
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أفريقيا متهيدًا لنقلها إىل أوربا، و  مقابل ذلك ينقكل ظربهكا املنتجكا  الكيت ال تتكوافر   وسكط       

. (1)ولذا فقد كا   ظلى درجة ظاليكة مكن الرخكاء املكاد      أفريقيا كاملنسوجا  والورع ... وغريها؛

كما كا   زويلة ذا  شهرة واسعة  تيجة لعالقاتها التجارية النشطة مع مصر وبرقكة وبكالد السكودان،    

وقد بلغ  أوج ظيمتها خالل القرون اليت أظق   فتح املسلمني لشمال أفريقيكا، واختكذ  ظاعكمة    

 . (2)هك 568 -306إلقليا فزان   الفرتة 

ا  دها ألسك  طرع اارة القوافل وفقد  مربرا  وجو املدن الواقعة ظلى وقد اضمحل  أهمية

 ظديدة أهمها:  

إلغاء اارة الرقيق ومنعها، حني أعدر حاكا مرزع أمره بإظتاع الرقيق وحتريا االاكار فكيها    -1

1884ظام 
السكلطة   الواحكا     ، واليت كا   متال أها مفرداتها ومصدر الدخل األول ألعكحا  (3)

 الصحراوية.

 رية.زدهار التجارة ال حرية والتطور الذ  شهدته س ل املواعال  وزيادة األساطيل ال حا -2

حيكة  ول التجارة ظرب الصحراء إىل موا ئ غر  أفريقيا ومنهكا إىل غكر  أوربكا خبطكوط مال    حت -3

 م.1497الرجاء الصاحل   ظام رأس  م اشرة السيما بعد اكتشاف طريق

دى إىل بط املناطق الداخلية من أفريقيا بش كة من الطرع مع ساحل احملكيط األطلسكي، ممكا أ   ر -4

 ترد  أهمية الصحراء اللي ية كمنطقة ظ ور لوسط أفريقيا.

  ن أعك ح   أكل هذا أدى بدوره إىل تدهور وضع الواحا  واملدن اللي ية الصكحراوية، بعكد   

 الزراظكة    النقكل والتجكارة، وحتوهلكا لالظتمكاد ظلكى     مناطق معزولكة وبعيكدة ظكن خطكوط وشك كا     

ن الشكمال  ود مع مكد التقليدية اليت أضح  النشاط الرئيس لسكا ها، باإلضافة إىل ت ادل اار  حمد

   تعكد إليهكا  وقليدية؛ اللييب الذ  أظتمد ظلى السلع احمللية، من املنتجا  الزراظية والصناظا  الت

ومكن  ، ر  ظوائكده اكتشكف الكنفط واسكتام   من القرن العشرين بعد أن  احلياة إال خالل النصف الاا ي

نوبًا، كمكا  رحتال جأمالتها: مرزع، غدامس، غا ، الكفرة، جالو، أوجلة، اليت متال أشهر حمطا  اال

 أ ها مّال  مسالك للكشف اجلغرا  ألفريقيا ما وراء الصحراء.  

 اللي ية:دوافع  شوء املدن 
الككدافع االقتصككاد ، والككدافع   :ثالثككة أساسككية، هككي دوافككع ي يككة املككدن اللخلككف  شككأة  نمككيك

السياسي، والدافع االجتماظي. فكل مدينة  شكأ  ومنك    مككان مت اختيكاره ت عكًا       -االسرتاتيجي 

                                                 

 .558ص سابق،ظ د العزيز طريح شرف، جغرافية لي يا، مرجع  (1)

 .561املرجع السابق  فسه، ص (2)

 .270، ص1967مجال الدين الديناعور ، جغرافية فزان، دار لي يا للنشر والتوزيع، بنغاز ،  (3)
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لتلك الدوافع أو إلحداها وظمل  ظلى منوها وتطورها. ولككن مكع تراجكع وفقكدان باظكث )دافكع(       

 حس نا هنا أن  يهر أثر أو دور كٍل من هذه الدوافع الاالث:  ، وشأة تراجع  أهمية هذه املدنالن

 :الدافع االقتصاد  -1

درجكة  ختلفكة ب س ق  اإلشارة إىل أن املدينة ظهر  بعد تزايد معكدال  اإل تكاج مكن السكلع امل    

معكا   مكع أو جمت   اجملت آخكرين من ت ادله مع  ار فائضًا تكّّنهوتوفّّنتجني تفوع احتياجا  امل

ا  ا  الصكناظ السكلع الضكرورية كالغكذاء والكسكاء أو خامك      ظلىزيادة مطالب السكان  أخرى  تيجة

كرتكة  حجكار ال اليدوية كاملعكادن واألخشكا ، أو مكن املنتجكا  الكماليكة كاملعكادن النفيسكة واأل       

 والعطور وال خور... وغريها.

 سككان  تكتا بكني    شأ  املدن األوىل لتقوم بدور الوسيط التجار    ظمليا  ت ادل السلع الكيت 

حكا لتجار تكت ااجملتمع أو مع غريها من اجملتمعا  من خالل وجود ط قة من السكان أو فاة من 

   .  تلك العمليا ، مما أسها   وجود املدن التجارية

مكة  ارة املهومع توسع العمليكا  التجاريكة ازداد  أهميكة املواقكع ال حريكة وظلكى طكرع التجك        

 رجه.لد أو خا  ظلى تطوير العالقا  التجارية سواء داخل ال وغريها من املواقع اليت  ساظد

وظليه فقد ارت ط   شأة املدن   مناطق احلضارا  القدتة بازدهار التجارة وا تعاشها؛ وهككذا  

و  الكداخل مبكا يعكرف مبكدن القوافكل       ال حر األبيض املتوسط شأ  املدن التجارية ظلى سواحل 

 قاط التقاء الطرع الربيكة مسكتمدة ثروتهكا مكن ممارسكتها حلرفكة       اليت تقع ظلى خطوط النقل وظند 

. وهناك جيل آخر من املدن  شأ بدافع اقتصاد  غري التجارة وهو الصناظة اليت بدأ  مع (1) التجارة

الاورة الصناظية اليت شهدتها أوربا الغربية   منتصف القرن الاامن ظشر  تيجكة لرتكزهكا   املكدن    

 .(2)ظية وا تشر  هذه الياهرة   بقية أرجاء العا وظهور املدن الصنا

هذا وقد لعب الدافع االقتصاد  دورًا مهمًا    شأة بعض املكدن اللي يكة، فتلكك املكدن الكيت أ شكأها       

الفينيقيون ظلى الساحل اللكييب ترجكع أسك ا   شكأتها إىل الكدافع االقتصكاد ، فقكد كا ك  التجكارة هكي           

الفينيقية ظلى السكاحل اللكييب لتككون حمطكا  ااريكة سكاحلية، وخلدمكة        ال اظث األساس إلقامة املدن 

خطوط املالحكة ال حريكة التجاريكة. فقكد ككان اهتمكام الفينيقكيني ينصكب ظلكى رواج اكارتها، وإقامكة            

احملطا  اليت روظي فيها أ سب املواقع؛ وهو ما مت مراظاته ظند اختيارها للنواة األوىل ملكدن:طرابلس،  

                                                 

 .40، ص1980ظ د الفتاح وهي ة،   جغرافية العمران، دار النهضة العربية، بريو ،  (1)

املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، جاكلني بوجي جارينيه، دراسا    جغرافية العمران احلضر ، )تعريب( حممد الفاضلي، دار  (2)

 .165، ص2000
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. بينما كان هدف اإلغريق من القكدوم إىل إقلكيا برقكة هكو االسكتيطان والتوسكع الزراظكي،        (1)ل دة، عرباتة

وال حث ظن إمكا ية مزاولة الزراظة اليت تككن أن تكوفر هلكا الغكذاء الكذ  ظجكز وطكنها األعكلي ظكن          

ىل تأمينه، مما اضطرها إىل ال حث ظن أراٍض مالئمة توفر هلكا مكا ظكربوا ال حكر مكن أجلكه واالاكاه إ       

منطقة اجل ل األخضر، فأقاموا مراكزها االستيطا ية اخلمس، اليت قام  اظتمكادًا ظلكى ظهكرٍي زراظكي، أو     

 أ ها مّال  موا ئ تسهل ارت اطها مبوطنها األعلي وتصدير الفائض من اإل تاج الزراظي.

، طلمياكة،  بولو يكا أأدى االستيطان اإلغريقكي   إقلكيا برقكة إىل إ شكاء املكدن اخلمكس )قورينكا،           

اط وا ئ و قك مك توكرة، ايوسربيدس( وهي   معيمها قام    مواضع ومواقكع سكاحلية مؤهلكة إلقامكة     

لقكرن  ا أواخكر   اتصال حبر  خدمة ألغراضها. وقد ظمل الرومان بعد استيالئها ظلى مشكال أفريقيكا   

 حرية ظليكه الك   األول ق ل امليالد ظلى تطويرها خلدمة وجودها ظلكى سكواحل املتوسكط، الكذ  أطلقكوا     

 لسكاحل اللكييب  اغربي من الروما ية أو حبر الروم. وبرز ذلك   املدن الاالث  اليت طوروها   القسا ال

 ي يا.  لزراظية من للغذائية اايتا من خالهلا  قل املنتجا  لكموا ئ اارية مهمة ترت ط باملوا ئ الروما ية، 

  قيكام   رًا مهمكاً ظامل الت ادل التجار  دو لعب الدافع االقتصاد  السيماو  العصور الوسطى 

يويكة  مراككز ح  العديد من املدن اللي ية اليت  شأ  ومنك  مكع بكروز الوظيفكة التجاريكة، وأعك ح       

ل املنكافع  ل وت كاد للتفاظك  ًاللت ادل التجار  و قاط لتوزيع اخلدما ، إذ أع ح  أسواع املدن مكا ك 

 ملكدن، السكيما  عديد من ااستدظى إقامة أسواع دولية   البني املدينة وإقليمها. بل إن  شاط التجارة 

دهكرة؛  اريكة مز تلك اليت تقع ظند مفرتع الطرع، واليت متكن  من القيام بكدورها فيلك  مراككز ا   

 وجلة.جالو وأ ومن أمالتها مدينة مرزع، وزويلة، واجدابيا، واملرج، ودر ة، ومصراتة، ووحا 

 ا اإليطكاليون يت أ شكأه ملدن اللي ية   تلك املدن والقرى الكما يتمال الدافع االقتصاد  لنشوء ا

والعامريكة،   لعزيزيكة، إلدارة وخدمة املناطق الزراظية   أجزاء متفرقكة مكن الك الد ماكل الزهكراء، وا     

 والناعرية، والقره بوللي، والق ة، وال يضاء. 

املراككز العمرا يكة   لي يكا    إن الدور الذ  لع ته الاروا  الدفينة، السيما ال رتول    شوء ومنو 

  يربز إال مع النصف الاا ي من القرن العشرين بعكد اكتشكاف الكنفط وال كدء   تصكديره وتصكنيع       

مشتقاته، إذ  شأ  العديد من املدن اليت ارت ط ظهورها ووجودها بهذا املورد ماكل مكدينيت الربيقكة    

 ة النفط قرًى عغرية ومتخلفة. وذلكك  ورأس األ وف، والعديد من املدن األخرى اليت كا   ق ل حق

لكون الصناظة تشكل اليوم ظاماًل مهمًا من ظوامل التطور العمرا ي ومنو املدن  تيجة ملا تتطل ه من 

                                                 

اهلاد  أبولقمة وسعد القزير  )حترير(، الساحل اللييب، منشورا  مركز ال حوث واالستشارا  جامعة قاريو س، بنغاز ،  (1)

 .71، ص1997
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مكا ل اك  أن حققك     ثا حيث بدأ  تلك املدن كمراكز عناظية  حتيةال نية الت عأيد  ظاملة ومشاري

 منوًا أحلقها مبصاف املدن املهمة.

 السياسية: - اإلسرتاتيجية الدوافع -2

أوىل الوظكائف  هكي مكن   أو الوظيفكة الدفاظيكة    اإلسرتاتيجيةافع وأن الديرى الكاري من ال احاني 

. فهذا الدافع كان مسؤواًل ظن  شأة العديد من (1)اليت مارستها املدن، وأن أقدم املدن كا   ظسكرية

األمن واحلمايكة، مبعنكى أ كه ككاريًا مكا ككان        املدن   مناطق لتلفة من العا  للقيام بوظيفة توفري

التحصني أحد الدوافع اليت أسكهم     شكوء املكدن، فمعيكا مكدن احلضكارا  القدتكة تضكمن          

حتصككينا  عككنعها اإل سككان بتشككييد األسككوار واحلككواجز الككيت حتككيط باملدينككة، أو حتصككني املككدن  

 كا ، ماكل االحتمكاء بكالتالل واحلكواف      باالظتماد ظلى احلماية الط يعية حياما تكاكر املوا كع والعق  

 اجل لية، أو بالعمق الصحراو  وال عد ظن مصادر اخلطر.  

إن احلاجة للحماية تتطلب قيام األسوار و قاط املراق ة واألبراج واملالجئ اليت كا   ظ ارة ظكن  

ا ظنكد  أماكن حصينة يلجأ إليها السكان، وتعمل ظلى جذ  السكان من القرى اجملاورة لالحتماء به

تعرضها لالظتداء أو شعورها باخلوف، حبيث أع ح  تلك املالجئ واألماكن احلصينة النواة اليت 

من  حوهلا العديد من املدن القدتكة، فقكد ككان السكور يكؤد  وظيفكتني: إحكداهما بوعكفه تكدبريًا          

حتكيط باملكدن   . فاألسوار اليت (2)حربيًا، واألخرى بوعفه وسيلة للسيطرة الفعلية ظلى سكان املدينة

  تكن متال حواجز مادية فحسب، بل إ ها   الواقع مّال  حواجز رمزيكة اعكل سككان املدينكة     

يشعرون بإحساس من األمن خيتلف ظن سككان القكرى احمليطكة بهكا والكيت ال متتلكك ماكل تلكك         

 .   (3)الوسيلة للحماية

دون أن يككون     سكرتاتيجية إكاريًا ما ختضع املدن الدفاظية وق   شأتها ملعكايري واظت كارا    

بعض األحيان ارت اط بني الدفاع والوظيفة التجارية، وتكون النواحي العسكرية هي العامل األهكا    

. فاملدن اليت  شأ  كقالع حربية ودفاظيكة ماكل تلكك    (4)توضع املدن   مناطق يسهل الدفاع ظنها

روما ية كا   مدن قكالع بالدرجكة األوىل   اليت مت إ شاؤها كمراكز دفاظية ظلى ختوم اإلمرباطورية ال

ومّال   وى للعديد من املدن اللي ية اليوم، كما هي احلال بالنس ة للعديد مكن مكدن اجل كل الغربكي     

 اليت مّال  خطوط دفاظية أ شأها الرومان ظلى ختوم إمرباطوريتها.  

                                                 

 .18ظ د الفتاح وهي ة،   جغرافية العمران، مرجع سابق، ص (1)

 .120عصور، مرجع سابق، صلويس ممفورد، املدينة ظلى مر ال (2)

 .91أمحد إىاظيل، دراسا    جغرافية املدن، مرجع سابق، ص (3)

 .165جاكلني بوجي جار ييه، دراسا    جغرافية العمران احلضر ، مرجع سابق، ص (4)
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 كل  ا   اجلرككزه كما أقام اإلغريق    فرتة سابقة للرومكان  قكاط محايكة ودفكاع ظكن منطقكة ت      

 مكدد اإلغريقكي  الت لقهكا أقاألخضر مال يوسربيدس )بنغاز ( بعد توتر ظالقاتها مع الق ائل اللي ية اليت 

   يت بنوهكا الذ  أخذ يوسع رقعة وجوده ظلى حسا  أماكن تلك الق ائل، فكا ك  معيكا مكد ها الك    

إىل ذلكك   يضكاف يها. اللي ية ظلسهل الدفاع ظنها ومحايتها من هجوم الق ائل يلي يا حصينة أو حمصنة 

ء خكالل  التحكا سواو  العهد اإلسالمي كقالع ومراكز للسيطرة املسلمون دن اليت أ شأها العر  امل

، ومكن  ل يكز طيني فرتة الفتوحا  اإلسالمية أو   الفرتة الكيت تلتهكا حلمايكة حكدودها مكن هجمكا  ا      

رتاتيجي. قهكا االسك  ايتهكا ظلكى أسكوارها وظم   أمالتها مدن املرج واجدابيا وزويلة اليت اظتمكد    مح 

ارج هكا منك  خك   غري أن منو هذه املدن   العصر احلكديث تطلكب هكدم تلكك األسكوار وإزالتهكا،أو أ       

ل سكوى  ال يّشكغ  األسوار واحلصون  إىل درجة جعل  اجلزء القديا الذ  كان مسورًا من تلكك املكدن  

 ا منها.دينة طرابلس واجلزء القديحلال بالنس ة مل، كما هي امن مساحتهاعغريًا  حيزًا

لي تعمار اإليطكا رتة االسك كما لعب الدافع االسرتاتيجي دوراًُ مهمًا    شأة ظدة مدن لي ية أثناء فك 

ا  الطرع، ند تقاطعظالسيما  إسرتاتيجيةلل الد واملتمالة   جمموظة القالع اليت أ شا    مواقع 

 لقره بوللي. بيار واا وبن غشري والسوا ي وبنينة واألاليت  من  وأع ح  مدن ومن أمالتها بار الغن

نيكة أو  واعكا وط وكنتيجة حلصا ة مواقع بعض املدن مت اختيارهكا كمراككز إداريكة أو سياسكية أو ظ    

ل قكرارا  أو  بفعك كارية    أحيا ًاتنشأ إضافة إىل تلك املدن اليت حملية بعد ازدهارها وتطور وظائفها، 

ردهكا،  ب تكوزع موا قطا  منو إقليمية إلظادة توزيع السكان   الدولكة حسك  أتكون دوافع سياسية حبيث 

 .قتصاديةقاليا التكون ظواعا أل حيث يتا اهيز هذه املدن بكل ما يلزم احلياة واستامار الاروا 

  :الدافع االجتماظي -3

دين لك اا ظكاملي  العديد من املدن اللي ية ترجكع    شكأتها للكدوافع االجتماظيكة، السكيم      ترجع

 دورًا مهمكاً  ل الكديين فمنذ أقدم احلضارا  اليت شهدتها األرض اللي ية لعب العام ،والتطور احلضار 

نمكو ومتتكد   ملدينكة ت ا   شوء املدن، فقد كان املع د تال مركز احلياة العمرا ية ومن حوله كا   

 تطور احلياة فيها. تمساحتها و

ا الدينيكة، فقكد كا ك  متاكل املدينكة املقصكودة       يعتقد أن مدينة قورينا )شحا (  شأ  لوظيفته

لسككان مكدن    ًاللحج وأخذ املشورة اإلهلية وفق املعتقدا  اإلغريقية، حيث كان مع دها تال حمج

إقليا بنتابوليس، ويروى أ ها أ شا  بوحي من إله اإلغريق مبدينة دلفي اليو ا ية بعكد أخكذ مشكورته    

ب دورًا ك ريًا   حياة اإلغريق القدماء شأ ها   ذلكك شكأن   ومراظاة توجيهاته، لكون الدين كان يلع

. ويؤكد هريودوتس أن فكرة هجرة اإلغريق إىل لي يا وتأسكيس مدينكة فيهكا    (1)شعو  العا  القديا

                                                 

 .235ظ د اللطيف الربغوثي، التاريخ اللييب القديا من أقدم العصور حتى الفتح العربي، مرجع سابق، ص (1)
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. لقكد اسكتقر   (1) له احن اس املطر ظكن جزيكرتها     ع  من وحي اإلله ابوللو   دلفي بعد أن شكوا

ه أطلقوا ظليكه   كع   فيا  الذ  تتاز خبصوبة أرضه ووجود   ع ماء ن   موقع مدينة شحواملهاجر

 .كله برقةإقليا ابوللو  س ة إىل اإلله ابوللو. وهو ما تكن مالحيته كذلك   

وكما كا   الكنائس أماكن قام  حوهلكا الككاري مكن املكدن املسكيحية، فكإن املسكجد ماكل  كواة          

بعد ا تشار اإلسالم إذ ظهر العديد مكن املكدن اإلسكالمية    ومركز املدينة اإلسالمية   العصور الوسطى 

ذا  الطككابع الككديين الككيت مككا ل اكك  أن حتولكك  إىل مراكككز ااريككة ومككدن تضككطلع بوظيفككة احلكككا  

. فإىل جا ب مككة املكرمكة بنيك  مكدن مقدسكة أخكرى ماكل املدينكة املنكورة   احلجكاز           (2)واإلدارة

 هدية والقريوان   تو س، ومراك  والرباط   املغر .وكربالء والنجف والكوفة   العراع، وامل

جكر  الكذ    سادس اهل العامل الديين خالل القرن الريو  لي يا  شأ  بعض مد ها اإلسالمية بتأث

بالقر  من  ة والسكنساظد ظلى ظهور العديد من املراكز االستيطا ية اجلديدة  تيجة لتفضيل اإلقام

د مكن  و العديك منك ماء وا تشكار الزوايكا، وتككن مالحيكة ذلكك        أضرحة الشهداء واملرابطني والعل

   ال يضاء.املدن واملراكز العمرا ية مال الزاوية والعجيال  وزلينت واحملجو  وزويلة و

إىل   اإلضكافة و  أغلب املدن اإلسكالمية تاكل املسكجد أو اجلكامع أهكا معاملهكا الرئيسكة؛ ف       

لأل شكطة   ة مرككزاً علكا و التكدريس والتقاضكي، وتاكل ظكاد     أهميته الدينية، كا   تقام فيه حلقكا  ال 

ها، وكا ك   ينة ووسطاحلضرية، فحوله تقام األسواع واحملال  التجارية، وهلذا فهو تال مركز املد

ككرب قكدر   ألتكوفري   منازل املسلمني تتوضع حوله جبا ب بعضها بعضًا تاركة فيما بينها شوارع ضيقة

   من اليل   بياتها احلارة.

 

 

                    

 

 

 

 

                                                 

(1),                 edition thHerodotus, the Histories, Transtaled into English by Aubrey selincourt 9

 penguin classics Harmonds worth Middlesex, England,1966, P.292.    

 .136ظ د الفتاح وهي ة،   جغرافية العمران، مرجع سابق، ص (2)
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 تعريف املدينة ومفهوم حجمها.
 : تعريف املدينة

ال  لح، حيثتعدد  وجها  النير   تعريف املدينة، وت اين  مفاهيا ومدلوال  هذا املصط

   معيكا رد احنصك قك يوجد اتفاع بني املهتمني بالدراسا  احلضرية حول مدلوالتكه، ومكع ذلكك ف   

 يسة:عايري رئاملعايري املستخدمة للتمييز بني املناطق احلضرية والريفية   ثالثة أسس وم

د مكن ال كاحاني، وذلكك باالظتمكاد ظلكى      يك وقكد شكاع اسكتخدامه بكني العد     :املعيار الدتوغرا  -1

أو أساسني، أو ظلى أحدهما، وهما: احلجا والكاافة. فعندما يصكل ظكدد سككان املرككز العمرا كي      

معني ويتعداه، يتحول ذلك املركز من فاة القرى إىل املدن، أو العكس إذا ما شهد  كاافتها إىل حٍد

تدهورًا   حجمه وتناقصًا   أظداد سكا ه واخنفاضًا   كاافتها، رغا أن ظدد السككان هكو األهكا    

د احلد الفاعكل بكني   ت اين  وجها  النير   حتدي د القرية واملدينة. لقنيمن كاافتها   التمييز ب

املدينة والقرية، أو احلد األد ى للحجا الذ  تعّرف ظلى أساسه املدينة من دولة إىل أخرى، وذلك 

حبسب املستوى احلضر  لتلك الدول، واحلجا الكلي لسكا ها، ومساحتها، ومواردها. ففكي فنلنكدا   

 سككمة، و  كنككدا  200والسككويد يكتسككب املركككز العمرا ككي عككفة املدينككة إذا تعككدى ظككدد سكككا ه 

. و  فر سكا وأملا يكا واسكرتاليا إذا زاد ظكدد سككان      (1) سكمة  1000واسكتلندا إذ زاد ذلك العدد ظن 

، أما   الواليا  املتحدة واملكسيك وبعض الدول العربيكة ماكل   (2) سمة 2000ظناملركز العمرا ي 

 كان واهلنكد واألردن ول نكان     سكمة، و  هولنكدا واليو   2500اإلمارا  ظندما يزيد ظكدد السككان ظكن    

ألكف   11. و  مصر ي لف احلكد األد كى للمدينكة    (3) سمة 5000ولي يا ظندما يصل ذلك احلجا إىل 

ألكف  سكمة كمكا هكي      20. و  دول أخرى يصل هذا احلد إىل (4)ألف  سمة 12 سمة، و  روسيا 

ألكف   30يد ظكدد سككا ه ظكن    احلال   سوريا، و  اليابان يصنف املركز العمرا ي مد يًا ظندما يز

 .(5)ألف  سمة 40 سمة و  كوريا 

احلجا كمعيار لتحديد مفهوم املدينة قصوره ظن تفسري املياهر املد يكة واخلصكائص    ىيؤخذ ظل

احلضرية   كافة مياهر احلياة وأ شطة السكان اليت متيز العديد من املراككز العمرا يكة رغكا إخفاقهكا     

أن تكون هناك حكدودًا  لكذلك   ز املد ية. ذلك ألن استعمال رقا معني يعين   بلوغ احلد األد ى للمراك

                                                 

  .18جغرافية املدن، مرجع سابق، ص أمحد إىاظيل، دراسا    (1)

 .5، ص1977، 2مجال محدان، جغرافية املدن، ظا  الكتب، القاهرة، ط (2)

إبراهيا سليمان مهنا، التحضر وهيمنة املدن الرئيسكة   الكدول العربيكة، مرككز اإلمكارا  للدراسكا  وال حكوث االسكرتاتيجية،          (3)

 .15، ص2000، ، أبوظيب44سلسلة دراسا  اسرتاتيجية، العدد 

كتا  دراسا    اجملتمع العربكي املعاعكر، )حتريكر( خضكر زكريكا،        حممد أبو للوف، التحضر وواقع املدن العربية،  (4)

 . 84، ص1999األهالي للط اظة والنشر والتوزيع، دمشق، 

 . 222حممد عافيتا وآخرون، امل ادئ العامة جلغرافية املدن، مرجع سابق، ص  (5)
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املركز العمرا ي الذ  يراد تصكنيفه، بغكض النيكر ظكن تأثرياتهكا وأ شكطتها اإلقليميكة الكيت متتكد خكارج           

و  مقابل ذلك جند أن بعض املراكز عنف  ظلى أ هكا مكدن جملكرد أن أحجامهكا      .(1)حدودها اإلدارية

معينًا، مع أن مياهر حياة سككا ها ال تكدل ظلكى ذلكك، حيكث يكرت ط األغلكب األظكا مكن           ًابلغ  حجم

قاطنيها ارت اطًا وثيقًا باحلياة الريفية، وهو ما تكن مالحيته   معيا دول العكا  النكامي، بينمكا تشكيع     

 احلالة األوىل   الدول املتقدمة.  

ومتييزهكا ظكن املراككز الريفيكة،      وهكذا ي دو أن حجكا السككان غكري ككا  لتعريكف املدينكة      

وبالتالي فإن الكاري من املهتمني يستخدمون معيار آخر للتفريق بني املدن واألرياف، وهكو الكاافكة   

السكا ية، اليت ينسب فيها ظدد سكان املرككز العمرا كي إىل مسكاحته. إال أ كه ال يوجكد اتفكاع بكني        

، بكالرغا مكن أن جيفرسكون    املرككز احلضكر    ال احاني لتحديد مقدار الكاافة كمؤشر للداللة ظلى

Jeffrson  1000اقرتح اخلياط معيار كاافة مقكداره   ، بينما(2) سمة للميل املربع آالف10اقرتح مقدار 

 . (3) سمة للميل املربع تصنف ظلى أساسه املراكز العمرا ية املدينية

ملدينكة  يكث تعكرف ا  لكوظيفي، ح كاريًا ما يطلق ظليه األسكاس أو املعيكار ا   :املعيار االقتصاد  -2

د فيهمكا،    السكائ ومتيز ظن القرية من خالل الوظائف اليت متارسها كاًل منهكا والنشكاط االقتصكاد   

ية، بينمكا  القتصادفالقرية يقتصر  شاطها   أغلب األحيان ظلى ممارسة الزراظة كأساس حلياتها ا

رفكة  متامكًا حل  دية أخكرى مناقضكة  مال هذا النشاط، وإمنا متارس أ شطة اقتصااملدينة ال متارس 

ن إي الكيت متيكز   هلزراظة الة املشتغلة بام الزراظية. وبالتالي فإن  س ة العريالزراظة، أ  األ شطة غ

ذ  يشكتغل  را كي الك  كان هذا املركز العمرا ي مدينة أم ريفًا، مبعنى أن املدينكة هكي املرككز العم   

 الزراظة. غال ية سكا ه بأ شطة اقتصادية ال تنتمي إىل قطاع

ف  املدينة ظلى أ ها مركز ظمرا ي متكتل يعمل أغلب سكا ه حبرف غكري زراظيكة   رّ ولذا فقد ُظ

. مبعنكى أن القريكة هكي املرككز العمرا كي الزراظكي، أمكا        (4)كالتجارة والصناظة واإلدارة واخلكدما  

النير إىل ظكدم  وذلكك بك   ،Bergel (5)كما ظرب ظنكه برجكل    املدينة فهي املركز العمرا ي الالزراظي،

 وجود مرادف لغو  يعرب ظن احلرف املناقضة حلرفة الزراظة، واليت متارس ظادة   املدينة.

بيد أن املالحظ   كاري من مدن العا  أ ها حتتضن سكا ًا تارس جزًء مكنها حرفكة الزراظكة    

ذلكك  إىل جا ب احلرف واأل شطة االقتصادية الكيت متكارس ظكادة ضكمن النطكاع احلضكر ، وظلكى        

                                                 

ن رشيد ح يب، الش كة احلضرية   الشرع اجلزائر : دراسة للنمو احلضر  وتسلسل احلجا والت اظكد، جامعكة قسكنطينة،    ظد ا  (1)

 .9، ص1990قسنطينة، 

 . 10املرجع السابق  فسه، ص  (2)

 . 413، ص1978حسن اخلياط، التحضر   الوطن العربي، اجلزء األول، معهد ال حوث والدراسا  العربية، القاهرة،  (3)

 .50حممد السيد غال  ويسر  اجلوهر ، مرجع سابق، ص (4)

(5)                                                .Egon E. Bergel, urbain sociology, M C Graw Hill, 1955, P.8  
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جيب أال  ستاين  هائيًا النشاط الزراظي من األ شطة احلضرية أو املد ية، ألن هناك مدن شك ه ريفيكة،   

السيما املدن الصغرية؛ ومع منو املدينة تنخفض  س ة الذين تارسون أ شكطة زراظيكة ولكو جزئيكًا     

 . (1))ش ه مزارظني(

ني   النشاط الزراظكي، حبيكث ال   وظليه فإن العديد من الدول تصنف املدن حبسب  س ة العامل

تزيد هذه النس ة ظن حٍد معني كي تكننا أن  طلق ظلى املركز العمرا كي مصكطلح مدينكة، مبعنكى     

أ ها تعتمد ظلى املعيار الوظيفي لتمييز املدينة ظن القرية جبا ب معيار حجا السكان. ففي روسكيا  

% من القكوى العاملكة ال   85مة( أن يكون ألف  س 12يشرتط إىل جا ب احلد األد ى لسكان املدينة )

( وبكاافة ال تقكل ظكن ألكف     سمة 5000يشرتط إىل جا ب حجا السكان )متارس الزراظة، و  اهلند 

. و  اجلزائكر يعتكرب   (2)% من السكان يعملكون بأ شكطة غكري زراظيكة    75 سمة للميل املربع، أن يكون 

وظدد املشتغلني   املهن غري الزراظيكة ظكن     سمة 5000ظن  التجمع حضريًا إذا ما زاد ظدد سكا ه

 سكمة وقلك     5000يعترب املركز العمرا كي مكد يًا إذا زاد حجمكه ظكن     ف  لي يا أما . (3)ظامل 1000

  %.50 س ة العمالة    شاط الزراظة ظن 

وحسب هذا املعيار فإن املركز العمرا ي يكون حضريًا إذا كان قد حصل ظلى  :املعيار اإلدار  -3

، مبعنى أن حتديد املدينكة ومتييزهكا   (4)ذه املرت ة بوثيقة رىية عادرة ظن سلطة ظليا   الدولةه

يعتمد ظلى قرار حكومي وفق مرسوم من اجلها  املسؤولة   الدولة يعلكن فيكه أن هكذا    ظن الريف 

صكل   حت مكا  ، حبيث يطلق ظلكى التجمعكا  العمرا يكة مكد ًا إذا    ةاملركز العمرا ي أو ذاك أع ح مدين

ظلى ذلك املرسوم أو القرار الذ  يفرض ظليهكا واج كا  وتنحهكا حقوقكًا ومميكزا  ال جنكدها         

إال أن استخدام هذا املعيار وحده يشوبه الكاري من القصور، أل كه ال يراظكى فيكه     .(5)التجمعا  الريفية

 ، فكالكاري مكن تلكك    أحجام املراكز العمرا يكة أو وظائفهكا بقكدر اسكتجابته ملتطل كا  التنيكيا اإلدار      

املراكز تزاول وظائف حضرية وذا  أحجام سكا ية معتربة، لكنها ت قكى   مسكتوى القريكة جملكرد     

 ظدم حصوهلا ظلى مرسوم إدار  يرقى بها إىل مستوى املدينة.  

هذا وادر اإلشارة إىل أن املراكز العمرا ية   الدولة أو اإلقليا تت اين   مرت تها اإلداريكة،  

عطيها حقوقًا ويكلفها بواج ا  ختتلف من مرككز إىل آخكر حبسكب مرت تكه وحجمكه الكيت       مما ي

بكني املعيكار    منه، وظلى ذلكك ككاريًا مكا جنكد ارت اطكاً      ختوله فرض سيطرته ظلى املراكز األد ى

                                                 

 .23أمحد إىاظيل، دراسا    جغرافية املدن مرجع سابق، ص (1)

 .24املرجع السابق  فسه، ص (2)

 .48حممد أبو للوف، التحضر وواقع املدن العربية، مرجع سابق، ص (3)

 .13إبراهيا سليمان مهنا، التحضر وهيمنة املدن الرئيسة   الدول العربية، مرجع سابق، ص (4)

 .8( مجال محدان، جغرافية املدن، مرجع سابق، ص 5)



 57 

اإلدار  واملعيار االقتصاد  واملعيار احلجمي   تصنيف املراكز العمرا ية، حبيث كلما زاد  

لمركز أو التجمع العمرا ي كلما زاد حجمكه وتعكدد  وظائفكه. وظليكه تككن      لدارية املرت ة اإل

 :(1)متييز املراتب اإلدارية للمراكز العمرا ية احلضرية  

تككون   ظكادة مكا   املراكز العمرا ية اليت متاكل العواعكا السياسكية واالقتصكادية للدولكة، وهكي       -1

تلكف  لرا  وتفكرض سكلطا ها ظلكى    متعددة الوظائف واذ  السكان والعمكران واالسكتاما  

 .  Metropolisطلق ظليها املدينة األم يأوجه احلياة   أحناء ال الد كافة، و

ا تككون  ي ظادة مك املراكز العمرا ية اليت متال ظواعا الواليا  واملقاطعا  واحملافيا ، وه -2

 مد ًا ك رية إىل متوسطة احلجا.

 ة احلجا.لب متوسطأو بلدية، وهي مدن   الغا املراكز العمرا ية من رت ة مركز إدارة منطقة -3

     حلجا.          ا عغرية املراكز العمرا ية من رت ة مركز مديرية أو فرع بلد ، وهي مدن متوسطة إىل -4

  ية   لي يكا ا  السككا وي دو من املفيد اإلشارة إىل املعايري واألسس اليت اظتمد  ظليها التعداد

عكّرف  نمكا   ي احلضر والكيت اختلفك  مكن تعكداد إىل آخكر. ف ي      لتحديد املراكز احلضرية والسكان

ها ظلكى  ن القاطنني فيتسع مدن أظترب السكاحدد السكان احلضر تعريفًا دقيقًا، وإمنا  1954ظام تعداد 

 ،صكراتة م ،اويكة الز ،بنغكاز   ،أ ها سكان مد يون وما ظداها سكان ريف وهذه املراكز هي: طرابلس

 سوع اجلمعة. ،ربعط ،در ة ،املرج ،اجدابيا

ظلى حتديد مفهوم سكان الريف واحلضر والتمييز بينهمكا، بقكدر    1964كما   يركز تعداد ظام 

تركيزه ظلى توضيح  وظية استيطان السكان متشيًا مع اليروف االقتصادية واالجتماظية الكيت ميكز    

ة اسكتقرارها إىل  تلك احلق ة من تاريخ ال الد، وأثرها   توزيكع السككان وتقسكيمها حبسكب درجك     

مستقرين ورحل وأش اه رحل؛ إذ كا   غال ية سكان ال الد يقطنون املنكاطق الريفيكة، كمكا أن ظكددًا     

منها يعيشون حياة بدوية وتارسون حياة الرتحال والتنقل بشكل دائا أو موىي، ويعتمد  شكاطها  

ليكروف اجلغرافيكة الط يعيكة    االقتصاد  ظلى الرظي املتنقل والزراظة ال علية كنوع من التكيف مكع ا 

لل الد، ومتشيًا كذلك مع سياسة الدولة وخططها وبراجمها التنموية   تلكك الفكرتة الكيت اسكتهدف      

توطني السكان الرحل سواء ظن طريق إ شاء القرى السكنية أو املشكاريع الزراظيكة االسكتيطا ية مكن     

 رية   تكوطني ال كدو وحتويلكها إىل    أجل االستفادة من تلك الربامج، وقد حقق  ال الد جناحا  ك

ويؤكد ظلى ذلك اخنفاض  س ة الذين يعتمدون   حياتها ظلى االرحتال والتنقكل مكن    سكان مدن.

1964 - 1954% من إمجالي سكان ال الد خكالل الفكرتة    5.20 % إىل26
، ثكا اخنفضك  اخنفاضكًا    (2)

                                                 

 .187، ص2004دمشق، دمشق،  حممد عافيتا وظد ان ظطية، جغرافية العمران، منشورا  جامعة  (1)

 .85، ص1966، طرابلس، 1964وزارة االقتصاد والتجارة، مصلحة اإلحصاء والتعداد، التعداد العام للسكان  (2)
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مكن جممكوع سككان الك الد   ظكام       % 0.15. و  تتعكد  سك تها   1973%   ظام  3.4حادًا إىل حنو 

1984
 .(2)% 05.0إىل  1995. واخنفض    ظام (1)

يف وحضكر  فقد اظتمد    تصنيف السكان إىل ر 1995، 1984، 1973أما التعدادا  السكا ية 

لكيت  لتجمعكا  ا امعيار  احلجا والوظيفة لتحديد املدن اللي يكة وذلكك ظنكدما اظتكرب  مكد ًا      ظلى 

  أن كككلسكككان املعتمككدة ملقككار رئاسككة ال لككديا  وفروظهككا، إضككافة إىللططككا  اإلحككدد  هلككا 

رب  مراككز مد يكة،    سمة فما فكوع اظتك   5000التجمعا  السكا ية اليت يقيا فيها وق  إجراء التعداد 

 أما ظدا ذلك فقد ُظدَّ ريفًا.

لكيت تسكمح   اعايري وليس ال حث هنا بصدد مناقشة مصداقية هذه املعايري بقدر اهتمامه بت ين امل

خصكائص  للي يكة و بتحقيق اهلدف األساس هلذه الدراسة، وهو تسليط الضوء ظلى منو أحجام املدن ا

يكار احلجكا   ة ظلكى مع النيام الرتاتيب ملنيومة هذه املدن وتوزظاتها املكا ية، حيث اظتمد  الدراس

واملراككز املدينيكة    ة سمة للتمييز بني املراكز الريفيك  5000السكا ي للمركز العمرا ي الذ  حدد بك 

الحيكة  حث، مكع م ظلى مستوى منطقة الدراسة الذ  تكن اظت اره أعدع املعايري خلدمة أهداف ال 

 اكة حجميكة  أن اخلطأ احملتمل   اختيار هذا احلجا ال خيل مبوضوع ال حكث بقكدر مكا يضكيف ف    

 سكمة، أو   5000 نجديدة إىل الفاا  الواردة   هذه الدراسة   حالكة ختفكيض املعيكار إىل مكا دو    

ة، ذلكك   سكم  5000 اختزال إحدى تلك الفاا  أو تضييق مداها   حالة زيادة املعيار إىل أكار من

ة   احلجميك ألن الط قا  احلجميكة للمراككز العمرا يكة احلضكرية تسكتند ظلكى سلسكلة مكن الط قكا         

 األعغر اليت متالها القرى الك رية ثا القرى الصغرية ... اخل.

 ينة:مفهوم حجا املد

لكك  لوال  ذيرت ط مفهوم حجا املدينة   كاري من احلاال  باالثة ظناعكر رئيسكة حتكدد مكد    

جلغكرا   ااحلجا، وهكي: احلجكا السككا ي أو ظكدد سككان املدينكة، واحلجكا املككا ي أو احليكز          

ذ تلكك  جمكال  فكو  ومساحة املدينة، واحلجا الوظيفي ومدى تعدد الوظائف اليت متارسها املدينة و

 نة. جا املديح. فهذه العناعر الاالثة ت دو مرتابطة   أكار األحيان للداللة ظلى الوظائف

بيد أن هذه الدراسة ينصب اهتمامها ظلكى العنصكر األول، وهكو ظكدد سككان املدينكة )احلجكا        

السكا ي( الذ  تكن أن يتخذ كمؤشر ألهمية املدينة ودورها اإلقليمي، وخباعة أن التطور الكتقين  

عمارية واإل شائية قد قلل من أهمية احليكز اجلغكرا  للمدينكة )حجمهكا األفقكي( الكذ        للهندسة امل

                                                 

منصور الكيخيا، السكان،   اجلماهريية دراسة   اجلغرافية )حترير( اهلاد  أبو لقمة وسعد القزير ، الدار اجلماهريية للنشر  (1)

 .   349، ص1995إلظالن، سر ، والتوزيع وا

 .80، ص1998، طرابلس، 1995اهلياة الوطنية للمعلوما  والتوثيق، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان  (2)
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تشغله م ا يها ومرافقها، وتطور ذلك احلجا للداللكة ظلكى أهميكة املدينكة، ذلكك ألن املكدن بكدأ         

تأخذ   منوها وامتدادها املكا ي بعدًا جديدًا. حبيث   يعد االتساع املساحي يتناسب طكردًا مكع   

ايد أظداد سكان املدينة، كما أ ه   يعد الدالة الرئيسة ظلى منكو املدينكة وامتكدادها، بعكد التوجكه      تز

إىل النمو العمرا ي الطكابقي )الرأسكي(، فيهكر  امل كا ي متعكددة الطوابكق واألبنيكة العاليكة ومكد           

السكيما شكق   اجلسور ووسائل النقل املعلق. إضافة إىل التوجه إىل استغالل اجملال حت  األرضكي،  

األ فاع كوسيلة للنقل السريع. لكل ذلكك أعك ح االهتمكام أكاكر بدراسكة األحجكام السككا ية للمكدن         

 . (1)وتطور تلك األحجام للداللة ظلى منوها وتوسعها

وظليه فإن املقصود حبجا املدينة هو ظدد السكان الذين يقطنو هكا وبشككل دائكا، أل كه يوجكد      

ن القكادمني إىل املدينكة   ا حبسكب فصكول السكنة بتكأثري السكك     حجا سكا ي متغري يتذبكذ  موىيكاً  

والنازحني ظنهكا   مواسكا لتلفكة، السكيما املواسكا السكياحية كمكدن املصكحا  واملنتجعكا ،          

واملدن اليت متارس وظائف دينية أو سياحية أو اارية، ولذا فإ ه   ماكل تلكك املكدن قكد يتزايكد      

 من مدن متوسطة إىل ك رية، أو تتحول من مدينكة كك رية   حجا سكا ها ظدة أضعاف، وتتحول مؤقتًا

 .(2)إىل مصاف املدن الكربى

هكا الوظيفيكة،   ا وأهميتإن دراسة أحجام املدن ذا  أهمية بالغة للداللة ظلى وزن املدينكة   إقليمهك  

حيكان  ري مكن األ ومدى تعدد الوظائف اليت متارسها. مبعنى أن احلجكا السككا ي للمدينكة يككون   ككا     

هكا    يكه، ودور فعربًا ظن حجمها الوظيفي ومدى تنوع الوظائف وازدهارها ضمن اإلقلكيا الكذ  تقكع    م

ها، ومكن ثكا   ها وتوسعاالقتصاد الوطين. فكلما زاد احلجا السكا ي كلما تعدد الوظائف وزاد جمال  فوذ

تلكك املكدن،   يفي للوظافإن ط يعة توزع األحجام السكا ية للمدن   الدولة تؤثر أو تنعكس ظلى التدرج 

ضكوابط  ُيعّد من ال السكا ي وظلى العالقا  الوظيفية بني املراكز العمرا ية املختلفة. وبالتالي فإن احلجا

تعكدد   ود حجمهكا  اليت تدخل   حتديد وتقييا أهمية املدينة، حبيكث تكزداد أهميكة املدينكة كلمكا زا     

لعمرا يكة  ااملراككز   الوظائف الكيت متارسكها  وظائفها وامتد أثرها واتسع جمال  فوذها، بل إن بعض تلك 

 ال تيهر إال بعد وعوهلا إىل أحجام معينة.

وهكرم   وظليه فإن دراسكة أحجكام املراككز احلضكرية تتضكمن دراسكة التكوزع احلجمكي للمكدن         

حملكددة  االضكوابط  األحجام وتركي ه وتطوره والتغريا  اليت حدث  ظليكه والعوامكل املكؤثرة فيكه، و    

 وها وتسلسلها، واحلجا األمال ملنيومة املدن.ألحجام املدن ومن

 

                                                 

 . 75، ص1988، الكوي ، 33ظ د اهلل النعيا، احلواضر الكربى وحتديا  املستق ل، جملة املدينة العربية، العدد   (1) 

 . 81وآخرون، امل ادئ العامة جلغرافية املدن، مرجع سابق، صحممد عافيتا   (2) 
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 :2000ك  1954تطور أظداد املدن اللي ية ومنو أحجامها 
خالل النصف الاا ي من القرن العشرين منوًا حضريًا سريعًا ا عكس  آثاره ظلى لي يا شهد  

سكان  % من88حنو  2000  ظام أع ح إذ تطور أحجام املدن وتضاظف أظدادها و قاط تركزها، 

يصنفون ظلى أ ها سكان مد يون بعد أن كا   تلك النس ة   منتصف القرن العشرين ال ال الد 

السكا ية اليت أجري    لي يا بدًء بأول  من خالل التعدادا إمجالي السكان. ومن  %25زااو

أظداد املدن ومنو  تت ع تطور ناتكن ، وحتى آخر تعداد1954تعداد رىي أجر    ظام 

  ظام   سمة 269568، إذ ت ني أن سكان املدن تزايدوا من امها خالل هذه السلسلة الزمنيةأحج

ومن ثا فإن مقدار الزيادة اليت شهدها اجملتمع  .1995  سمة   ظام 4114240إىل حنو  1954

مرة خالل الفرتة  14أ  أ ها تضاظفوا أكار من  ،مليون  سمة 3.8احلضر  اللييب ااوز  

% الذ  بلف ضعف املعدل السنو  لنمو إمجالي سكان 6.9سنو  قدره  منو ومبعدل، املذكورة

،  تيجة للدور الذ  لع ه ظامل اهلجرة إىل املدن وحتول %3.7ال الد خالل الفرتة ذاتها وال الف 

 .(*)العديد من السكان الريفيني إىل سكان مدن

 :1954تطور أحجام املدن اللي ية ق ل  

افرة إىل أ ه   بداية القرن العشكرين وط قكًا لإلحصكاء الكذ  أجكر    أواخكر       تشري املصادر املتو

ألف  سمة،  900وق يل االحتالل اإليطالي للي يا قّدر سكان ال الد بنحو  1911العهد العاما ي   ظام 

 -( 2جكدول )  -% مكن إمجكالي ظكدد السككان     7ألكف  سكمة سككان مكدن، يشككلون       60كان منها 

طكرابلس الكيت ككان      سكمة وهكي:   5000مدن يزيد ظدد سكان الواحدة منها ظن  ويتوزظون بني أربع

مدينكة طكرابلس وحكدها    وكا ك    سمة،  5000مصراتة ، 9000در ة ، 16000بنغاز  ، 30000يقطنها 

بينمكا   سمة.  60000وال الف ظددها  1911% من إمجالي سكان املدن   لي يا خالل ظام 50تشكّّل 

% بني سككان املراككز العمرا يكة الريفيكة املسكتقرة       93ن متال  س تها حنو يتوزع باقي السكان الذي

 . (1)والسكان الرحل وأش اه الرحل الذين تارسون حياة التنقل والرتحال   مواسا حمددة من العام

ظلكى  يعتمكدون  غال يكة سككان الك الد    ارتفاع  س ة سكان املنكاطق الريفيكة يرجكع لككون     ولعل 

  قرى ريفية أم  مواقع أ شطتها سواء   ستقرار حّتا ظليها اال امم ،والرظي ممارسة  شاط الزراظة

الذين يعيشون حياة املدن وتارسون أ شكطة حضكرية ال تالكون إال     جعل  س ة ، ممامناطق رظوية

القول: إن املدينة اللي ية  ناحجمها؛ حتى أ ه تكن  س ة زهيدة ا عكس  ظلى حمدودية املدن وعغر

                                                 

 حق.السيتا اإلشارة إىل تأثري ظامل اهلجرة احمللية والدولية   منو سكان املدن اللي ية   موضوع  (*)

ء العربكي،  أمحد املصراتي، حتويل األراضي لالستخدام احلضر  أثكره وط يعتكه   لي يكا، جملكة الفككر العربكي، معهكد اإلمنكا         (1)

  .68، ص1986السنة السابعة، س تمرب  43بريو ، العدد 
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وًا يذكر   سكا ها خالل أغلب القرون املاضية، بكل إ هكا تعرضك    بعكض الفكرتا         تشهد من

أو  تيجكة الغكزو واحلكرو  واألوباكة      ،الخنفاٍض   ظدد سكا ها بس ب اهلجرا  السكا ية من جهة

الذ   تج ظنكه هجكرة    1510س ا ي هلا ظام من جهة ثا ية، مالما حدث ملدينة طرابلس بعد الغزو األ

لتكدهور  كمكا ككان    .(1)من إمجالي سكان املدينة املقدر آ ذاك حبوالي ظشرين ألف  سمة% 90حنو 

 ،النشاط االقتصاد  ل عض املدن أثره   اضكمحالل مكا تهكا وتوقكف منوهكا بكل وتقلكص أحجامهكا       

السيما املدن اللي ية اليت اظتمد    تطورها ظلى اارة القوافل مع وسط إفريقيا بعد حتول النشكاط  

 ،مكرزع ، ومن القرن التاسع ظشكر، ماكل غكا     خالل الربع األخريللقارة سواحل الغربية الر  إىل التجا

 واحا  اجلفرة.  و ،غدامسو

 .2000 -1911( منو السكان احلضر   لي يا وتوزيعها النسيب خالل الفرتة 2جدول )

 . 2001اهلياة الوطنية للتوثيق واملعلوما ، الكتيب اإلحصائي  -1املصادر: 

 . 1995 - 1984 - 1973 - 1964 -1954لتعدادا  السكا ية للسنوا  امصلحة اإلحصاء والتعداد،  -2         

 .69محد املصراتي، حتويل األراضي لالستخدام احلضر  أثره وط عته   لي يا، مرجع سابق، صأ -3         

 

وحًا ممكا هكي   بدأ  ظاهرة منو أحجام املدن   لي يا أكاكر وضك  عشرين ومع منتصف القرن ال

 سكمة تسكع    5000حيث بلف ظدد املدن اليت يزيكد ظكدد سككا ها ظكن      كله، ظليه   تارخيها السابق

 1954وذلك   ظكام   % من سكان لي يا،25، أو ما  س ته  سمة 269570مدن يشكل إمجالي سكا ها 

ودر كة   ، سكمة  16300واجكدابيا   ، سكمة  69718وبنغكاز    ، سكمة  129728املدن هي: طرابلس  هذهو

 (*)وسوع اجلمعكة  سمة،  8000والزاوية  ، سمة 9000ومصراتة  ، سمة 10000واملرج  ، سمة 15890

 .(3جدول ) -  سمة 5000وطربع   سمة، 5932

                                                 

 .357مرجع سابق، ص لي يا: تطور املدن والتخطيط احلضر ،( ظلى امليلودى ظمورة، 1)

 من النطاع احلضر  ملدينة طرابلس بعد توسع هذه األخرية وضمها إليها. أع ح  سوع اجلمعة جزًء (*)

 النس ة املاوية للسكان احلضر السكان احلضر مجلة السكان العام

1911  900000 60000 7.0 

1954 1088889 269568 24.8 

1964 1564369      622700     39.8 

1973 2249237 1344327 59.8 

1984 3642576 2753560 75.6 

1995 4799065 4114242 85.7 

2000 5439900 4767600 87.6 
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 1954-1911 ما بني ( تطور أحجام املدن اللي ية خالل الفرتة3جدول )

1954-9111خالل الفرتة  السنو  معدل النمو 1954 1911   العام        ملدينةا
(**) 

 %3.5 129728 30000 طرابلس

 %3.5 69718 16000 بنغاز  

 - 16336 - اجدابيا 

 %1.3 15891 9000 در ة

 - 9982 - املرج

 %1.4 9000 5000 مصراتة

 - 8000 - الزاوية

 - 5932 - (*)سوع اجلمعة

 - 5000 - طربع

 %3.6 - - املعدل العام

 .  18، ص1959رابلس،املط عة احلكومية،  ط ،1954تعداد، تقرير التعداد العام للسكان مصلحة اإلحصاء وال  -1در:ااملص

 .389ابق، صمرجع س لي يا: تطور املدن والتخطيط احلضر ،ظلى امليلود  ظمورة،  -2

قار تهكا مبكا   ظنكد م ( 3جكدول )  1954ظكام  يتضح من األرقام السابقة ألحجام املكدن اللي يكة     

ن ى غال ية السكابأن مدينيت طرابلس وبنغاز  استمرتا   استحواذهما ظل 1911 ظامكا   ظليه   

% منها، وقد 48دها حيث مّالتا حنو ثالثة أرباع ظددها ومّال  مدينة طرابلس وح ،احلضر   لي يا

ما أكاكر مكن   حيث تضاظف ظدد سكا ه ،% سنويًا3.5الذ  بلف  هماأسها   ذلك ارتفاع معدل منو

بارتفكاع   %، وتككن تفسكري ذلكك   1.5ا شهد  بقية املدن معكدال  منكو تقكل ظكن     أربع مرا ، بينم

ال كواد  أو  وألريكاف  امكن   معدال  اهلجرة اليت لع   دورًا مهمًا   منو املدينتني الرئيستني سكواء  

 من املدن األقل حجمًا.

دة (   تشككهد إال تطككوير مككدن حمككدو1943-1911كمككا أن فككرتة االسككتعمار اإليطككالي للكك الد )

خدمككة للمسككتوطن اإليطككالي السككيما مككدينيت طككرابلس وبنغككاز  بعككد اسككتهدف املسككتعمر اسككتيطا ها 

اغتصا  األرض ومصادرة األمكالك و كزع ملكيتهكا مكن سككان الك الد األعكليني الكذين مت طكردها إىل          

لك  أكاكر   مّا ة املستوطنني اإليطكاليني أطراف املعمور اللييب أو تهجريها إىل خارج ال الد. حتى أن  س 

                                                 
   صنف   ظام ت، واملدن اليت   يتا احتسا  معدال  منوها هي مدن مستحدثة كا   احثمعدال  النمو من حسا  ال  )**(

 ظلى أ ها مراكز ريفية. 1911
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1940% من إمجالي سكان مدينة طرابلس   ظام 40من 
  والية طكرابلس وحكدها    استوطنحيث  (1)

1939  ظام  آالف مستوطن 110أكار من ثلاي اإليطاليني   لي يا الذين ااوز ظددها 
(2). 

 

 .1954( أحجام املدن اللي ية  5خارطة  ) 

 
 (.3اجلدول ) املصدر: من إظداد ال احث بناًء ظلى بيا ا 

                                                 

 .(1( بيا ا  اجلدول رقا )1)

 .60( مجال محدان، اجلماهريية العربية اللي ية الشع ية االشرتاكية: دراسة   اجلغرافية السياسية، مرجع سابق، ص 2)
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 :1964ك  1954تطور أحجام املدن اللي ية خالل الفرتة 

%، ووعل   س ة 8.7حنو  1964-1954الفرتة    لي يا خاللبلف معدل النمو احلضر  السنو  

(  سمة، الذين بلف معدل تزايدها 1564369% من جمموع سكان ال الد )40ساكين املدن إىل حنو 

أظهر   تائج التعداد السكا ي  1954 عامون العشر سنوا  التالية لففي غض. %   الفرتة ذاتها3.7

 سمة، ويشكل سكا ها جمموع  5000أن س ع ظشرة مدينة زاد ظدد سكان الواحدة منها ظن  1964

  سمة. 622700السكان احلضر   ال الد ال الف حينذاك حوالي 

ل ، وبشكك دنإىل املك  يكة لريفملنكاطق ا امكن سككان    لعديكد ظوامل اجلذ  املديين إىل هجكرة ا  أد 

ا مرص العمل فيهما أكار مكن سكواه  فبس ب توافر  -غاز طرابلس و بن -رئيس حنو املدينتني الك ريتني

و هكاتني  ألخكرى حنك  امن املدن اللي ية األخرى، إضافة إىل اهلجرة اخلارجية الوافدة الكيت توجهك  هكي    

السكيما     ،ية فيهمكا  ع واملنشكت  االقتصكاد  املدينتني أيضًا،  تيجة تركز اإلدارا  واملؤسسا  واملصا

راجه   اسكتخ  املراحل األوىل لعمليكة التحكول االقتصكاد  واالجتمكاظي ظقكب اكتشكاف الكنفط وال كدء        

الل خك طكرابلس   ويؤكد ذلك ارتفاع معدال  النمكو السككا ي   املكدينتني؛ إذ منك  مدينكة      .وتصديره

ذ  شككّّل  ، والك 1964 سمة   ظام  296740سكا ها %،  ظندما بلف ظدد 8.6مبعدل  1964-1954الفرتة 

ال ظكن بنغكاز    % من مجلة سكان ال الد آ ذاك. والشيء  فسكه يقك  18و% من إمجالي السكان احلضر، 47

إىل  1964 ظكام  % خالل الفرتة ذاتها، حيث وعل حجمهكا السككا ي    7.2اليت منا ظدد سكا ها مبعدل 

  سكان املدن اللي ية.      % من جمموع 23ألف  سمة تقري ًا، أو  140

ن مكن املكد   آخكر  ظكدد  ومع استمرار منو مدينيت طرابلس وبنغاز  واتساظهما العمرا كي بكدأ   

مبعكدل  و ، ها وطكربع وزوارة سك مكن     كٍل %12ااوز   الصغرية   النمو ومبعدال  مرتفعة

  ظكام   ألكف  سكمة   20ال أن ظكدد سككان أ  منهكا   يتجكاوز الكك      ؛ إمدينيت الزاوية وال يضاء%   9.4

  سككمة 16000 سككمة وسكك ها  16350 سككمة وطككربع  19700وعككل حجككا مدينككة الزاويككة إىل  إذ، 1964

ملكرج  % وا0.7ابيا مدينيت اجكد  املذكورة جل أد ى معدل للنمو خالل الفرتة  ُسو سمة.  14600وزوارة 

  سمة.  1500الك ا    تتجاوز الزيادة   احلجا السكا ي لكٍل منهما خالل العشر سنوو%، 1.1

%،  5.6جل سك % سكنويًا، ففكي مصكراتة    12-1.1أما بقية املدن فإن معدل منوها تكراوح مكا بكني    

معدل منوهكا   سجلاليت  سمة، ومدينة در ة  6600وبزيادة مقدارها  ، سمة 15630ظدد سكا ها بلف و

 سمة ماكل   5000ت ة % وكان الوضع مشابهًا   بعض املدن احلدياة التطور اليت تعد  ظ3السكا ي 

 (.4اجلدول ) - اخلمس وزلينت وغريان والكفرة و الو 
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و منك  ا  مهاإسكه ظلى الرغا من ارتفاع معدال  النمو ل عض املكدن عكغرية احلجكا إال أن    و

مكدينيت   اسكتانينا  املكدن إذا مكا   سككان هكذه  ذلك لكون  ، ومرّدكان حمدودًا السكان احلضر   لي يا

 .% من جمموع سكان املدن   لي يا30سوى  1964  ظام ل تشكّّ  طرابلس وبنغاز  

 

 .1964-1954 ما بني ومعدال  منوها خالل الفرتة 1964( أحجام املدن اللي ية 4جدول )

1964-1954خالل الفرتة السنو  معدل النمو  احلجا السكا ي         املدينة
(*) 

 %8.6 296740 طرابلس

 %7.2 139800 بنغاز 

 %3.0 21400 در ة

 %9.4 19700 الزاوية

 %0.7 17470 اجدابيا

 %12.6 16350 طربع

 - 16000 س ها

 %5.6 15630 مصراتة

 - 12800 ال يضاء

 - 12650 زوارة

 %1.1 11200 املرج

 - 10000 (**) جنزور

 - 7500 الكفرة

 - 6500 اخلمس

 - 6000 غريان

 - 5560  الو 

 - 5400 زلينت

 %8.7 - معدل النمو العام

 .1966ابلس، ، طر1964العام للسكان  ، التعدادأما ة االقتصاد والتجارة، مصلحة اإلحصاء والتعداد - 1  :درااملص

 .16ص ،1968 ، ، السنة السابعة، بريو43دد علة الفكر العربي، المصطفى التري، منط التحضر   لي يا، جم -2

م تصكنف   ظكا     يتا احتسا  معكدال  منوهكا هكي مكدن مسكتحدثة كا ك       ، واملدن اليت معدال  النمو من حسا  ال احث (*)

 ظلى أ ها مراكز ريفية. 1954

 لس.دينة طرابمل فرظًا إداريًاأما اليوم فهي متال  ،كا     السابق تت ع إداريًا حمافية الزاوية (**)
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 .1964( أحجام املدن اللي ية 6خارطة  )

 
 (.4ال احث بناًء ظلى بيا ا  اجلدول ) املصدر: من إظداد

 



 67 

 :1973ك  1964تطور أحجام املدن اللي ية خالل الفرتة 

 تعكا   اتكه فكرتة   واسكتامار ظائدا شهد  لي يا ظقب اكتشاف ال رتول وال دء   إ تاجه وتصديره 

الغنيكة،   دول مصاف ال قلتها من دولة فقرية يعتمد سكا ها ظلى حياة ال داوة واالرحتال إىلاقتصاد  

رة دى إىل هجك تركز  االستامارا  اليت اظتمد  ظلى ال رتول بشكل رئيس   املدن، ممكا أ حيث 

يكاة  مكن ح كان ، حتكول معهكا ظكدد كك ري مكن السك      إىل تلك املدن ريافداخلية واسعة النطاع من األ

اظكه مسكجاًل   يكا   ارتف استمر معدل النمو احلضر  لسككان لي  ولذا فقد  .يةنيياة املداحلال داوة إىل 

% مكا بكني   8.7 % بعكد أن ككان هكذا املعكدل    8.9 الذ  بلف 1973 -1964أظلى مستوياته خالل الفرتة 

بزيكادة   سمة، و 1344327 سمة إىل  622700، حيث ارتفع ظدد سكان املدن اللي ية من 1954-1964

 ألف  سمة.  80سنوية ااوز  

ة رحتال إىل حياوة واالال تقال من حياة ال دا  تكن اهلجرة الداخلية اليت شهدتها اجلماهريية وا

 مكدينيت  ىلإرئيس  يتجه بشكلاملدن واالستقرار تشمل كل املدن اللي ية، بل كان مسار تلك اهلجرة 

 باسكتمرار   الد متيكز ن اهليكل العمرا كي   الك  إطرابلس وبنغاز  إىل احلد الذ   ستطيع معه القول: 

الشكمالية   املنطقكة  مالية الشرقية منهكا، ومدينكة طكرابلس ظلكى    هيمنة مدينة بنغاز  ظلى املنطقة الش

 1973ام تان   ظك حيث شكل  هاتان املدين الغربية من جهة وظلى ال الد بشكل ظام من جهة ثا ية.

ر ة هكذه النسكب   % من سكان مد ها. غري أ ه ظند مقا58.9لي يا، وحنو % من مجلة سكان 35.2حوالي 

احلضكر      ي دو أن هناك اااه حنو اخنفاض  سك ة الرتككز   1964 ،1954مبا كا   ظليه   ظامي 

لتنمويكة  اشكاريع  ت عًا لتوجها  الدولكة إلظكادة النيكر   تكوزع امل     مدينيت طرابلس وبنغاز ، وذلك

هكذا      تكائج هكر ظو  واخلدمية متشيًا مع اإلمكا ا  واملكوارد املتاحكة لككل إقلكيا مكن أقاليمهكا.      

 5000مكن فاكة    تضكاظف ظكدد املكدن    أحجامها، فقكد املدن وتطور  أظداد تزايد   التنمو  االااه

الل الفكرتة  مدينة خك  36مدينة إىل  17ظندما تطور ظددها من  1973-1964 سمة فأكار خالل الفرتة 

 .(5جدول ) - املذكورة

فرتة يه   المعدال  النمو   أحجام املدن ارتفاظًا ملحوظًا مقار ة مبا كا   ظل شهد 

  اضًا طفيفًا (، باستاناء كٍل من طرابلس وبنغاز  وطربع اليت شهد  اخنف1964 -1954) السابقة

أدى  ا األمر% ظلى التوالي. وهذ4.1%، 1.1%، 1.4حيث كان هذا االخنفاض  ،أحجامها معدال  منو

ا ى، ومن ثومنو أحجامها من جهة أخر ،إىل زيادة أظداد املدن املتوسطة والصغرية من جهة

ابلس طر -   املدينتني الرئيستنينيفاض  سيب   درجة تركز السكان احلضريحدوث اخن

 أ  اخنفض  هيمنتهما احلضرية ظلى اهليكل احلضر  لل الد. -وبنغاز 
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 .1973ك1964ما بني ومعدال  منوها خالل الفرتة  1973( أحجام املدن اللي ية 5)جدول 

خالل السنو  معدل النمو  احلجا   املدينة

 * 1973-9641الفرتة 

السنو  خكالل  معدل النمو  احلجا املدينة

 (*) 1973-1964 لفرتةا

 - 11360 العزيزية 7.2 552700 طرابلس

 - 11320 براك 6.1 239170 بنغاز 

 - 11200 عرمان 10.1 46890 الزاوية

 6.9 11000 غريان 11.1 40620 مصراتة

 - 10800 بين وليد 8.9 37580 اجدابيا

 13.1 10300 األبيار 12.7 37400 ال يضاء

 1.3 8400 الكفرة 5.2 33880 در ة

 - 8280 العجيال  8.2 33400 طربع

 - 8130 الق ة 7.2 29890 س ها

 13.8 7480 شحا  9.8 26000 املرج

 - 7360 الزهراء 15.7 20060 زلينت

 2.9 7160  الو  26.5 19930 ترهو ة

 5.3 6150 مرزع 12.3 18530 اخلمس

 - 5890 الربيقة 17.6 15000 سر 

 - 5400 جالو 1.6 14600 زوارة

 3.1 5300 هون - 13590 اجلميل

 - 5000 ودان - 13500 يفرن

 - - - - 13050 بوللي هالقر

 8.9 - املعدل العام 20.1 12500 عرباتة

 .1979، طرابلس1973مصلحة اإلحصاء والتعداد، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان  املصدر:

ام تصكنف   ظك   ، واملدن اليت   يتا احتسا  معكدال  منوهكا هكي مكدن مسكتحدثة كا ك       معدال  النمو من حسا  ال احث (*)

 ظلى أ ها مراكز ريفية.     1964
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 .1973( أحجام املدن اللي ية 7خارطة )

 
 (.5املصدر: من إظداد ال احث بناء ظلى بيا ا  اجلدول )

لي يكة  جام املكدن ال   معدال  النمو السنو  ألح ًاك ري ًا( أن هناك اختالف5من اجلدول )يتضح 

 2400 ها مكن  (، إذ منا ظكدد سككا  %26.5، ف لف أظالها   مدينة ترهو ة )1973-1964خالل الفرتة 

قة بني أحجام . مبعنى أ ه ليس هناك ظال1973 سمة تقري ًا   ظام  20000إىل  1964 سمة   ظام 

ل خكال سككا ي  املدن ومعدال  منوها. وتكننا تقسيا املدن اللي يكة مكن حيكث معكدال  منوهكا ال     

 إىل ثالث جمموظا  هي: 1973 -1964ما بني الفرتة 

% سنويًا: وتشكمل املكدن الكيت سكّجل  زيكادة        9ظن  هاجمموظة املدن اليت زاد معدل منو -1

وتتماكل     1973-1964 لي يا خكالل الفكرتة   وتائر منو أحجامها تفوع معدل منو السكان احلضر  

%، اجلميكل ويفكرن   20.1%، عكرباتة  26.5العديد من املدن املتوسطة وعغرية احلجا، وهي: ترهو ة 

 %،13.1%، األبيكار  13.8، شكحا   15.7%، زلكينت  17.6%، سكر   18والقره بكوللي مبعكدل يزيكد ظكن     
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ليهكا الزاويكة   ت%، 11.1عكدل منكو بلكف    %، ثكا مصكراتة مب  12.5ال يضاء واخلمس مبعدل يقرت  مكن  

بنكاء   بعكد % وذلكك  9.8% سنويًا. كما شهد  مدينة املرج معداًل بلف 10مبعدل منو يزيد قلياًل ظن 

، حيكث تضكاظف ظكدد    1963ر املدينة القدتة   فرباير دّم إثر الزلزال الذ مدينة املرج اجلديدة 

    سكا ها مرتني و صف تقري ًا خالل الفرتة املذكورة.

% سكنويًا: وهكي تلكك املكدن الكيت      9-4مكا بكني    هكا جمموظة املدن اليت تكراوح معكدل منو   -2

بالتكالي  و ،لك الد سّجل  معدال  للنمو تقل قلياًل ظن املعدل الذ  سجله منو السكان احلضكر   ا 

%، اجكدابيا  6.1%، بنغكاز   7.2طكرابلس   :تكن ظّدها بأ ها ذا  معدال  منو متوسط، وتشمل مكدن 

 %.6.9%، غريان 7.2%، س ها 5.2%، در ة 8.2طربع  %،8.9

ني ز  اللكت تكمن أهمية هذه اجملموظكة   أ هكا مشلك  املكدينتني الرئيسكتني طكرابلس وبنغكا       

ل الفكرتة السكابقة   % ظلى التوالي ظن معدلي منوهما خكال 1.1% و1.4بنحو  نسّجلتا معدلني للنمو يقال

ية اكز احلضرحدة التفاو  احلضر  بني املرقليل ت. وهذا يتماشى مع توجها  الدولة ل1954-1964

يهيكة    الرتففيها من خالل إظكادة النيكر   توزيكع فكرص العمكل واخلكدما  االجتماظيكة والتسكهيال        

ة مقابكل  م والصكغري واملنافع العامة؛ أ  توفري األس ا  املشجعة ظلى منو املراكز متوسطة األحجا

  وضكع   1971بكدأ  الدولكة ومنكذ ظكام     ، حيكث  جكا احلد من النمو املتضخا للمراكز ك رية احل

ر هكدف تطكوي  ب ،للحد من الدور االستقطابي الذ  تلع ه كل من طكرابلس وبنغكاز    تنمويةسياسا  

لتخفيكف مكن   وا ،جهة بقية املناطق واملدن األخرى من خالل توجيه االسرتاتيجية التنموية إليها من

 ن ال الد من جهة ثا ية.أظ اء ومشاكل اإلفراط   الرتكز احلضر  لسكا

تكرتاوح أحجامهكا بكني    هكي مكدن عكغرية    و%: 4ظن  هاقل معدل منويجمموظة املدن اليت  -3

%، ثكا  2.9 %،  كالو  1.6% سنويًا، زوارة 1.3وتشمل: الكفرة اليت من  مبعدل   سمة، 5000-15000

ملكدن إىل فاكة   اه %. وا ضم  غال ية هكذ 3.3 -%3بني ما الربيقة وجالو وهون وودان مبعدل يرتاوح 

 .1973-1964 سمة خالل الفرتة  5000املراكز احلضرية اليت يزيد سكا ها ظن 

،  تيجة 1973-1964كان النمو السريع الذ  شهدته العديد من املدن اللي ية خالل الفرتة 

الذ  قسم  ، ومع مطلع ظقد الس عينيا   اجلماهريية اللي ية التقسيا اإلدار  الذ  استحدث 

بداًل من  ًابلدي ًافرظ 160د مبوج ه إىل س  وأربعون بلدية أو إقليا إدار ، تنقسا بدورها إىل ال ال

الكاري من املدن اللي ية إىل  ومبوج ه حتّولالتقسيا السابق الذ  يقسمها إىل ظشر حمافيا ، 

ادة فرص زيكان من  تائجه مراكز إدارية وخدمية وثقافية وعحية وتعليمية.. اخل، وظواعا إقليمية 

، باإلضافة العمل والدخل   املراكز املستحدثة اليت استقط   العديد من املهاجرين من األرياف

 إمكا ا  ما أدى إىل منو أحجامها السكا ية مبعدال  مت اينة حبسب ذاوه ،بسكا ها هاحتفاظال

 قليا وكاافته السكا ية.إلا
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 :1984ك1973تطور أحجام املدن اللي ية   الفرتة 

بزيادة و سمة  1409233مبقدار  1984-1973  لي يا خالل الفرتة  ملدند سكان ااظديد  أازت

ن س  وثالثني مأظداد املدن اللي ية كما تزايد   %،6.7 منو مبعدل، و سمة ألف128سنوية ااوز  

وهذه  .دينةم مخس وظشرون بزيادة بلغ  ،1984  ظام  مدينة نيإىل إحدى وست 1973مدينة   ظام 

 ،غدامس ،ةتوكر ،لةرقدالني، مسالته، تاورغاء، الناعرية، قصر األخيار، سوكنة، ز ،ملدن هي: مزدةا

 ،سوسة ،رعاألب ، غا ،سلوع، بن جواد ،إدار  ،املاية، تراغن، مسة، زلطن، رأس األ وف، أم األرا ب

 ؛ سمة 10000 ها ظنالواحدة من وهي   أغل ها مدن عغرية يقل حجا سكان ؛أوجلة، قمينس، اوبار 

 (.6كما هو واضح من اجلدول )

حلد من اهلجرة وااملة الش ة لتحقيق التنمية اإلقليميةراميوبالنير إىل توجها  الدولة وسياستها ال

لطرد لمناطق  أ هاتوعف باليت كا   املناطق تطوير  فقد ظمل  ظلىإىل املدن السيما الرئيسة منها، 

راكز ملدن واملوالنجاحا  اليت حققتها زيادة   أظداد ا كان من  تائج تلك السياسة؛ والسكا ي

  خالل هذه ليت أضيفالعمرا ية الواقعة ضمن تلك املناطق، حبيث  الحظ أن ُجّل املراكز العمرا ية ا

سني مستوى تنميتها وحتتطويرها و متاملراكز املد ية   ال الد تقع ضمن املناطق اليت فاة الفرتة إىل 

 .هااليموأق ال الدلق مغريا  للعي    كل مناطق خل الدولةخالل سياسة ها من فياملعيشة 

، ف ينما خرىمن مدينة إىل أ 1984-1973املدن   لي يا خالل الفرتة  سكانمعدل منو  اختلف

 عدل العامقل ظن املت منٍو    ال الد معدالحجمًا سّجل  مدينيت طرابلس وبنغاز  األضخا 

 لسكا ي.% ظلى التوالي، ظلى الرغا من ثقل حجمهما ا5.9%، 4.5  لنمو املدن اللي ية بلغ

حنو  1984-1973خالل الفرتة والذ  سجل  ،عدل منوها املرتفعمبمدينة مصراتة  واحتفي 

ف لا والا % وهو معدل مماثل تقري ًا للمعدل الذ  سجل خالل التسع سنوا  السابقة هل11.2

لتنمية   أقطا  ا متالها هذه املدينة باظت ارها أحد %، وهذا يشري إىل األهمية اليت أع ح 11.1

د سكا ها من طرابلس وبنغاز ، حبيث تضاظف ظد ٍلك ظنالدولة للتخفيف من الضغط السكا ي 

  ة  سمألف  133ظدد سكا ها إىل حنو  لحيث وع، 1984-1973أكار من ثالث مرا    فرتة 

 .1984ظام 

مدينة  مال دن اللي ية سّجل    املدن الصغرية،ي دو أن أظلى املعدال  لنمو أحجام امل

ومنا  سمة  3500حنو  1973%، حيث كان ظدد سكا ها   ظام 20معداًل ااوز اليت سّجل  عرمان 

%، ومدينة 12.9عدل منو بلف ممدينة أوجلة كما سّجل  . 1984ألف  سمة   ظام  27 ذلك العدد إىل

 ها أكار من تضاظف ظدد سكااليت % 11.8ينة العجيال  مدو ،% 12رقدالني اليت بلف معدل منوها 

 .1984ألف  سمة   ظام  28ظندما ااوز ظدد سكا ها  1984-1973ثالث مرا  خالل الفرتة 
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 .1984ك1973ما بني  ها خالل الفرتةومعدال  منو 1984 ( أحجام املدن اللي ية6جدول )

معكككككدل النمكككككو  احلجا املدينة
للفكككرتة السكككنو  

1973-9841()* 

  معكككككدل النمكككككو  احلجا املدينة
للفككككرتة  السككككنو 

1973-1984()* 
 - 11280 مسالتة 5.4 968227 طرابلس

 6.3 10820 مرزع 5.9 449849 بنغاز 

 - 10530 تاورغاء 11.2 131030 مصراتة

 3.4 10380  الو  6.2 91600 الزاوية

 2.0 10160 الق ة 7.9 69150 س ها

 9.2 9890 اوبار  5.3 66020 ال يضاء

 4.6 9680 الربيقة 5.1 65270 اجدابيا

 - 9670 الناعرية 5.9 62500 طربع

 - 9050 قصر األخيار 5.5 60980 در ة

 4.9 8430 هون 4.8 43550 املرج

 4.1 7800 جالو 6.7 39940 زلينت

 3.9 7650 ودان 6.8 38170 اخلمس

 - 7370 سوكنة 8.1 35270 سر 

 - 7080 زلة 8.3 30220 عرباتة

 - 6830 املاية 3.7 29750 ترهو ة

 - 6810 توكرة 8.9 29310 العزيزية

 4.7 6660 غدامس 9.2 28650 بين وليد

 - 6530 تراغن 11.8 28240 العجيال 

 5.2 6500 غا  8.3 27040 عرمان

 - 6440 مسة 6.4 25720 القره بوللي

 - 6360 زلطن 4.9 21600 زوارة

 - 5980 فرأس األ و 4.1 21160 اجلميل

 - 5850 أم األرا ب 4.9 19350 براك

 - 5610 إدار  2.9 18460 يفرن

 - 5430 سلوع 4.6 16940 األبيار

 - 5330 بن اجلواد 3.7 16410 غريان

 - 5210 األبرع - 15550 رقدالني

 4.3 5210 سوسة 5.3 14948 الكفرة

 12.9 5150 أوجلة 4.9 12700 شحا 

 0.7 5000 قمينس 4.4 11790 الزهراء

 6.7 - معدل النمو العام 8.6 11510 مزدة

 .1984مصلحة اإلحصاء والتعداد، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان املصدر: 

      ظلى أ ها مراكز ريفية. 1973، واملدن اليت   يتا احتسا  معدال  منوها هي مدن مستحدثة كا   تصنف   ظام ( معدال  النمو من حسا  ال احث*)
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 .1984( أحجام املدن اللي ية 8خارطة )

 
 (.6املصدر: من إظداد ال احث بناًء ظلى بيا ا  اجلدول )
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  العجيالويعلل مال هذا االرتفاع   معدال  منو األحجام السكا ية ملدينيت عرمان و

وبار  مال: أ   منو مرتفعةشأ ها   ذلك شأن العديد من املدن عغرية احلجا اليت حقق  معدال

اد  النمو االقتص  تيجة زليتنيو ،اخلمسوس ها، وسر ، وعرباته، و ،مزدةو ،العزيزيةووبين وليد، 

كان املدن م لنمو سمعدال  منو تفوع املعدل العا ، ولذا فقد سّجل املدن الذ  شهدته أقاليا هذه

 .1984-1973الفرتة  % خالل100حيث ااوز   س ة زيادة السكان فيها  ،  لي يا

حيث  لسابقة،بقية املدن اللي ية معدال  منو أقل مما هي ظليه   املدن ا بينما سّجل  

ملدن ديد من اوتشمل هذه الفاة الع ؛سّجل  معدال  تقل ظن املعدل العام لنمو السكان احلضر

-% 5.5در ة ، %5.9طربع ، %5.1اجدابيا  ،%5.3ال يضاء ، %6.2الزاوية  :ومن أحجام لتلفة مال

  شحا ،اكبر ،هون ،زوارة :دنم إضافة إىل ظدد أكرب من املدن الصغرية مال -كمدن متوسطة

  منو بطيء %. و  مقابل ذلك هناك مدن سّجل  معدال4.8املرج و لكٍل منها، %4.9بلف  مبعدٍل

هذه  نوذلك أل، 1984-1973% وهو معدل أقل من معدل منو سكان ال الد   الفرتة 4تقل ظن 

 ألكرب حجمًاإىل املدن اجملاورة ا  فقدان بعضًا من سكا ها  تيجة هجرتها املدن استمر  

من  د  جزًء% واليت فق2.9يفرن  ،%3.4 الو  ، % 3.7ترهو ة وغريان  :مدن واألكار أهمية، مال

 استمر  % اليت0.7% وقمينس 2سكا ها لصاحل مدينة طرابلس. وكذلك بالنس ة ملدينيت الق ة 

 هجرة سكا ها إىل مدينة بنغاز . وذلك لألس ا  التالية:

ن ان املدمن سك ، ورغ ة الكاريينركزين إداريني رئيسنيك كون مدينيت طرابلس وبنغاز  م1

 السكن فيهما. الصغرية اجملاورة هلما

جرة  تقال واهلاختيار اال كوني حبيث قر  تلك املدن من هذين املركزينبس ب ك ظامل املسافة 2

 رًا سهاًل.أم
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 :1995-1984تطور أحجام املدن اللي ية خالل الفرتة 

 سكمة     1360680 ازداد مبقكدار  ظكدد سككان املكدن    أن 1995أظهر تعداد السككان   لي يكا ظكام         

  سكمة.   4114240 حنكو بلف ظدد سكان املكدن اللي يكة   إذ % 3.7، ومبعدل منو سنو  1995-1984الفرتة 

مدينكة وبزيكادة    83إىل حنكو   اللي يكة املكدن  . كمكا زاد ظكدد   %85 ما يزيد ظكن  إىل س ة التمدن وعل  و

 سككان تكوزع  و ا  لي يك  يؤككد توسكع القاظكدة احلضكرية    ممكا   ؛ذاتها خالل الفرتة مدينة 22وعل  إىل 

   متنامي من املراكز املد ية. املدن ظلى ظدٍد

، وقكد  ايد سككا ها ًا   معدال  تزاخنفاض 1995-1984خالل الفرتة الكاري من املدن اللي ية شهد  

 كان خلف هذا االخنفاض ظدٍد من األس ا  أهما:

ا  يك ا ينقكد الام ظك االخنفاض امللحوظ   املعدل العام لنمو السكان احلضر   لي يا منذ مطلكع  1

 %.8.9وهو  1973-1964من القرن املاضي بعد أن وعل أظلى مستوياته   الفرتة 

ااكاه  حجمهكا ب وزع السكان احلضر بينها ممكا يقلكل مكن مقكدار اهلجكرة و     ك تزايد أظداد املدن وت2

 املدن الرئيسة   الدولة.

 ك اخنفاض معدل النمو السكا ي العام   ظموم ال الد.3

-1984 ة مكابني ت اين مقدار اخنفاض معدال  النمو السكا ي بني املدن اللي ية خالل الفرت

  مدينكة  و، % سكنوياً 1.6طكرابلس   ةلكف   مدينك  حيكث ب  -(7جدول ) -ت اينًا واضحًا  1995

حلجا النير إىل ا% سنويًا. وي دو تأثري مال هذا االخنفاض   معدل النمو مهمًا ب2.5بنغاز  

لس دينة طكراب م  حجا فلقد اخنفض مقدار الزيادة  السكا ي الذ  تتصف به هاتني املدينتني.

مكر  . وهكذا األ 1995-1984 سمة   الفكرتة   189330، إىل 1984-1973 سمة   الفرتة  415527من 

 سككان املكدن   تنكاقص  صكي ها مكن الزيكادة   أظكداد     اليت مدينة بنغاز   كذلك  تكن مالحيته 

 .  سمة 210680الفرتة السابقة  سمة بعد أن كان    139610 اللي ية إىل

-1984لفكرتة   ااخنفاضًا   معكدل النمكو السكنو      مدن: مصراتة والزاوية وس ها كما شهد  

ا ية الكليكة الكيت   ومع ذلك فكإن مقكدار الزيكادة السكك     % سنويًا،4.9بلف   مدينة مصراتة فقد  ،1995

( والكيت  1984-1973قة )هذه الفرتة تساو  تقري ًا مع مقدارها   الفرتة الساب املدينة خاللشهدتها 

الل الفكرتة  % سكنويًا خك  5.2 الزاوية فقد سكّجل  معكدل منكو بلكف    ما مدينة أألف  سمة.  90ااوز  

ورة، حيكث  الفكرتة املكذك  ألف  سمة خكالل   69 نيزيد ظمبقدار  هاسكا ظدد ظندما زاد  1984-1995

كا ي خالل و  مدينة س ها اخنفض معدل النمو الس . سمة 160780حنو  1995  ظام ها بلف ظدد

 سمة.ألف   102.8 الك 1995% سنويًا، إذ بلف ظدد سكا ها   ظام 3.7الفرتة ذاتها إىل 
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 .1995ك1984ومعدال  منوها ما بني  1995( أحجام املدن اللي ية 7جدول )
السكككنو  معكككدل النمكككو  احلجا املدينة

1984 – 1995)*(*
 

السكككنو  معكككدل النمكككو   احلجا املدينة
1984 – 1995)*(*

 
 2.8 14090  الو  1.6 1157557 طرابلس
 4.9 13180 جالو 2.5 589850 بنغاز 
 3.7 12600 هون 4.9 221205 اتةمصر

 10.3 11200 الغريفة 5.2 160780 الزاوية
 5.8 11100 رأس األ وف 3.7 102790 س ها

 6.2 10920 إدار  9.3 101400 اخلمس
 15.6 10910 جادو 8.6 98360 زلينت

 6.3 9870 قمينس 2.9 91080 ال يضاء
 2.2 9690 ودان 2.3 83570 اجدابيا
 13.8 9260 تيجي 2.6 82480 طربع

 2.8 9250 املاية 9.8 77388 العجيال 
 3.2 9230 تراغن 1.6 72620 در ة

 2.6 9080 توكرة 9.1 70250 عرمان
 3.2 9010 زلطن 4.5 57040 سر 
 1.9 8800 زلة 1.9 53530 املرج
 1.4 8590 سوكنة 10.9 51620 غريان

 2.5 8560 غا  5.0 51520 اجلميل
 3.2 8260 م األرا بأ 4.9 51190 عرباتة
 - 8190 الرحي ا  4.5 48230 ترهو ة

 4.1 8090 سوسة 5.9 40570 زوارة
 - 7910 الرج ان 2.6 38800 العزيزية
 1.9 7890 مسة 2.4 37310 بين وليد

 - 7870 القطرون 12.6 33290 قصر األخيار
 3.8 7790 أوجلة 5.0 33230 براك

 2.9 7140 األبرع 7.5 33050 الكفرة
 2.4 6910 بن جواد 5.3 32670 يفرن

 5.6 6790 مرتوبة 1.9 31850 القره بوللي
 - 6770 ت ةظواد   - 23490 الز تان
 - 6385 تاكنس 6.5 22640 مسالتة
 - 6330 ك او 2.4 21970 األبيار

 - 6145 طلمياة 3.1 21820 راقدلني
 5.9 6090 أم الرزم 6.9 20090 الربيقة

 - 5670 املعمورة 6.0 20000 تاورغاء
 - 5620 العويلية 3.6 18780 غدامس
 - 5490 برقن 5.6 18100 أوبار 
 - 5380 ظمر املختار 4.7 18000 مرزع

 4.4 5170 تازربو 3.0 17660 شحا 
 3.2 5150 كم و  3.7 17520 الزهراء

 - 5090 احلرابة 4.0 15700 الق ة
 - 5050 بار الغنا 3.8 14700 الناعرية

 4.1 5030 امساظد 2.1 14500 مزدة
 3.7 - املعدل العام 9.3 14490 سلوع

 .1995حجام املدن بناًء ظلى النتائج النهائية للتعداد العام للسكان لعام أحس    :املصدر
 صكنف   ظكام  ت، واملدن اليت   يكتا احتسكا  معكدال  منوهكا هكي مكدن مسكتحدثة كا ك          معدال  النمو من حسا  ال احث (*)

 لى أ ها مراكز ريفية.     ظ 1984
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 1995-1984ما سّجل  العديد من املدن متوسطة األحجام معدال  منكو سككا ي خكالل الفكرتة     ك

% 2.3اجكدابيا  و% سكنويًا  2.9، ومن أمالتهكا ال يضكاء   1984-1973تقل ظن املعدال  املسجلة   الفرتة 

، سككنويًا% 4.5، وسككر ، سككنويًا %1.6، ودر ككة سككنويًا% 9.8، والعجككيال  سككنويًا% 2.6وطككربع  سككنويًا

   ن قكل أحجامهكا ظك   ت، وهو ما تكن أن يعما ظلى العديد من املدن الصكغرية الكيت   سنويًا% 1.9واملرج 

، شكحا ،  عأوبكار ، مكرز   ألف  سمة مال: عرباتة، العزيزية، بين وليد، القره بوللي، األبيار، غكدامس،  50

   الزهراء، مزدة،  الو ، هون، ودان، غا ، سوسة.

املسجلة فيهكا   ظن املعدال  1995-1984أما املدن اليت زاد  معدال  منوها السكا ي   الفرتة 

بلكف مقكدار   %، و 9.3اليت سجل  معداًل مرتفعًا بلف اخلمس فتتمال   مدينة  1984-1973خالل الفرتة 

  ظكام   ها سككا ظكدد   زادحيكث   ،1995-1984خكالل الفكرتة    ألكف  سكمة   60ا حنو فيهالزيادة السكا ية 

دينكة عكرمان   % سكنويًا، وم 8.6. ومدينة زلينت الكيت بلكف معكدل منكو سككا ها      ألف  سمة 100ظن  1995

مكن املكدن الصكغرية     % سنويًا، إضافة إىل ظكدد 5سنويًا ومدينة اجلميل  10.9% سنويًا ومدينة غريان 9.1

كفكرة ويفكرن   راك والألكف  سكمة، ماكل: ترهو كة وزوارة وقصكر األخيكار وبك        50اليت تقل أحجامها ظكن  

 ومسالتة ورقدالني والربيقة وتاورغاء والق ة ورأس األ وف وجادو وقمينس.

خكالل  مدينة  65إىل  52من   دها زاداظدأ اين  معدال  منو أحجام املدن الصغرية مع أن ت 

لكيت بلكف   %، وا15.6حيث سّجل  أظلى تلك املعدال    مدينة جكادو   1995 -1984ما بني الفرتة 

% 13.8قكدره   ليها مدينة تيجى اليت سجل منوها معداًلت. 1995ألف  سمة   ظام  11ا حنو حجمه

عكدل   سكمة مب  33290، ثا مدينة قصكر األخيكار   1995  ظام   سمة 9260ووعل ظدد سكا ها إىل 

ّجل  %، كمكا سك  10.3( بلكف معكدل منكو احلجكا السككا ي      11200%، و  مدينة الغريفة )12.6منو 

معكدال    ينمكا سكّجل  أد كى   ب 1995-1984% وذلك خالل الفرتة 9.3وعل إىل  داًلمدينة سلوع مع

 سكمة   1200قكدار  % اليت تزايد ظكدد سككا ها مب  1.4من املدن الصحراوية مال سوكنة  لنمو   ظدٍدا

وودان ، %2.1زدة %، ومك 1.9بلكف   ًامنخفضك  زلة معداًلمدينة فقط خالل الفرتة املذكورة. كما سّجل  

ألكف   15 %، وكلها يقل حجمهكا السككا ي ظكن   2.5 وغا  ،%2.4وبن جواد  ،%2.4وليد وبين  ،2.2%

 كمكا هكي   ، سمة. إن مال هذه املعدال  املنخفضة سّجل  كذلك   بعض مدن الشريط السكاحلي 

% 2.6عزيزية وتكوكرة  % ومد ييت ال2.4% ومدينة األبيار 1.9احلال بالنس ة ملدينيت القره بوللي ومسة 

 دن اللي ية ما بنيبينما تراوح  معدال  النمو   بقية امل ،%3% وشحا  2.9واألبرع  %2.8واملاية 

3-9%. 
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 .1995( أحجام املدن اللي ية 9خارطة )

 
 (.7املصدر: من إظداد ال احث بناًء ظلى بيا ا  اجلدول )

 



 79 

 :املراحل الرئيسية لتطور املدن اللي ية

أن هذا النمكو   1995 -1954منذ ظام عدال  منو أحجام املدن   لي يا يالحظ من خالل تت ع م

اة واحي احليك  لتلف  ومؤثراتها اليت ا عكس  ظلىخصائصها املميزة مر باالث مراحل لكل منها 

 وهذه املراحل هي:   ال شرية واالقتصادية والعمرا ية   اجلماهريية،

الكيت   الفكرتة اسكتمر  حتكى   واية القرن التاسع ظشكر  بدأ  هذه الفرتة مع  ه: فرتة النمو ال طيء - 1

 إذ بكدأ  ،حتكواًل حضكرياً   الك الد  شكهد   حيكث منتصف ظقد الستينيا  من القكرن العشكرين،     س ق

ر ييا  وتطكو نيام ال لكد أسوار املدن، ظالوة ظلى أ ها مّال  بداية االهتمام بيتخطى لعمران املد ي ا

 العامة. اخلدما  واملرافق

اإليطالي لل الد إىل تد ي   معدال  منو الكاري من املدن اللي ية، ف كالرغا مكن   أدى االحتالل 

إال أ ه تككن التأكيكد ظلكى أن منكو      1954ظدم وجود إحصائيا  دقيقة ظن أحجام املدن ق ل ظام 

بل إن بعض تلك املدن كا   تشكهد منكوًا سكل يًا ويرجكع      ،سكان املدن خالل هذه الفرتة كان بطياًا

السكيما فكرتة االحكتالل     لي يكا، وامل ظدة لعل أهمها اليكروف السياسكية الكيت مكر  بهكا      ذلك إىل ظ

وسككان املكدن    ،اإليطالي وما عاح ها من اخنفاض   معدال  النمكو السككا ي   الك الد ظمومكاً    

أو بسك ب ظمليكا  الكتهجري الكيت أد       ،احملتلني الطليان  تهجهابادة اليت اخصوعًا  تيجة حر  اإل

أظداد ك رية من السكان إىل الدول اجملاورة وإىل األرياف وال واد  هربكًا مكن االضكطهاد     إىل  زوح

حنكو   الكذ  بلكف    1940-1911الفكرتة   خكالل   مدينة طرابلس السكا ي  معدل النمو. إذ أن واجلور

 % مكن سككان املدينكة   ظكام    42إليها، والذين مالكوا   نيلياطيملستوطنني اإلجاء  تيجة هلجرة ا% 4.7

بكل إن   ، (1)%8.2   يكزد ظكن  اللي يني   املدينة خالل هذه الفرتة السكان  معدل منو ولذا فإن، 1940

، كما أ ها ظلك  شك ه ثابتكة      1930-1921ألف  سمة خالل الفرتة  30أظدادها ظل  ثابتة   حدود 

1942-1931الفرتة 
(2). 

السكيما مكدينيت طكربع وبنغكاز      وهذا تكن أن يعما ظلى العديد من املدن اللي ية األخكرى،  

وخباعة هكذه األخكرية الكيت كا ك  مسكرحًا للمعكارك بكني اجليكو  املتحاربكة )جيكو  احللفكاء            

حيكث تعرضك  ألكاكر مكن ألكف       1943-1940واحملور   احلر  العاملية الاا يكة( خكالل الفكرتة    

ئجهكا ختريكب   ومائيت غارة جوية وت ادل  اجليو  املتحاربة احتالهلا مخكس مكرا  ككان مكن  تا    

 .(3)وتدمري ش ه كامل للمدينة

                                                 

 .(1دول )بيا ا  اجل  (1)

 .379مرجع سابق، ص لي يا: تطور املدن والتخطيط احلضر ،ظلى امليلودى ظمورة،   (2)

 .421ص حممد املهدو ، جغرافية لي يا ال شرية، مرجع سابق،  (3)
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وحتولك    1943 مت جالء االستعمار اإليطالي ظن لي يا بعد خسارة دول احملور مكع بدايكة ظكام   

 طكرابلس  ككا مكنطقيت  حت عية لي يا إىل اإلدارا  العسكرية للحلفاء، حيث تولك  اإلدارة الربيطا يكة   

 و لي يكا.  جلنكوبي ل ا منطقكة فكزان   اإلقلكيا ا   وبرقة   مشال لي يا، وتول  اإلدارة الفر سكية حكك  

لدرجكة  ظسككرية با  توسيع للمدن القائمة لكو ها كا ك  إدارا   وأتسها هذه اإلدارا    أ  تطوير 

، تككاريخ 1951ديسككمرب  24اسككتمر  حتككى  حيككثاألوىل، وظلمهككا بككأن إقككامتها   الكك الد مؤقتككة، 

ملراككز   سككنى ا ن ظكودة أظكداد مكن اللي كيني إىل    ومكا ت عهكا مك    ،استقالل ال الد وجالء املستعمرين

 من املستوطنني اإليطاليني. ك رٍي ٍءاملد ية الرئيسة بعد جالء جز

طيء بسك ب  بأ بشكل تكن اظت ار استقالل ال الد بداية استاناف التحول احلضر  فيها، والذ  بد

أفقكر دول   صنف ضمنلتها تواليت جع ،اليروف االقتصادية واالجتماظية السياة اليت مر  بها ال الد

ضكافة إىل  للسكان، إ وما عاح ه من اخنفاض ملعدال  الزيادة الط يعية ها،موارد  تيجة فقرالعا ، 

 قلكة   آثارهكا   تأثري تلك اليروف   جعل ال الد من املناطق الطاردة للسككان، كمكا أ هكا تركك     

% 4.5   لي يكا  و  لسككان املكدن  لنمو السنافقد بلف معدل  ،أظداد املدن واخنفاض معدال  منوها

 %.1964-1911وذلك خالل الفرتة 

 لسككان ل احلضكر   متيز  هذه الفرتة بارتفاع معدل النمكو  :1984-1964فرتة النمو السريع ك  2  

بعكد اال قكال  االقتصكاد     هكذه املرحلكة   بدأ  . و، ومنو املدن بأحجامها املختلفةسنويًا(7.7%)

بكدأ اال تعكا  يعكا االقتصكاد     حيكث  ،   استخراج الكنفط وتصكديره  بعد ال دء  الذ  شهدته ال الد

اللييب، السيما   طرابلس وبنغاز ، وظدد حمدود من املراكز احلضرية األخكرى، و  تل كث أن   

بكدأ اآلالف مكن سككان األريكاف     و، اللي يكة األخكرى  النفط إىل بقيكة املكدن    ا ئداا تشر  فوائد ظ

راكز احلضرية، إضافة إىل ظودة آالف اللي يني الذين تركوا إىل هذه امل نيهجرون قراها ويتجهو

الكيت   ال الد إبان فرتة االستعمار اإليطالي، ظالوة ظلى اهلجكرة الوافكدة للعمالكة العربيكة واألجن يكة     

شهد  لي يا ما يش ه الطفرة احلضكرية، حيكث تزايكد سككان     وهلذا  منها   املدن. ك ري  تركز جزء 

% 9وبلغك  حنكو    1973-1964  سريعة وعل  أظلكى مسكتوياتها   الفكرتة    املدن اللي ية مبعدال

  .(1)سنويًا

إن هذه الياهرة تربز   العديد من اجملتمعا  حدياكة العهكد بالتنميكة االقتصكادية واالجتماظيكة      

وبزيكادة سكنوية    ،ألف  سكمة  2753.5إىل 1984  ظام ظدد سكان مد ها  وعلكما هي حال لي يا اليت 

  مبعنكى أن سككان احلضكر   لي يكا تضكاظف      ؛1964ظكام   ظما كان ظليكه  آالف  سمة 106ااوز  

. وللتوضكيح  شكري إىل أن املدينكة الكيت     1984-1964سنوا  خالل الفكرتة   ظشر أظدادها   غضون

                                                 

 .(5بيا ا  اجلدول )  (1)
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، وأن تلكك الكيت   وا % سنويًا يتضاظف ظدد سكا ها مرة كل س ع سكن 10يزداد ظدد سكا ها مبعدل 

 .(1)%   العام يتضاظف ظدد سكا ها مرة كل ظشر سنني7 يزداد سكا ها مبعدل

 حيكث  ن املكدن أدى ارتفاع معدال  منو سكان احلضر   لي يا إىل ارتفاع ك ري    س ة سكا

ام %   ظك 40بعكد أن كا ك    حكدود     1984إمجالي السككان   ظكام    % من75وعل  إىل حنو 

ضكرية الكيت   هليمنكة احل املد ية مقابل تد ي مقكدار  وارت ط هذا االرتفاع بتزايد أظداد املراكز ا .1964

إلسكان امشاريع  وذلك بعد التوسع   ،كا   تتصف بها مدينة طرابلس وإىل حٍد ما مدينة بنغاز 

  ال الد.مرا ية  واملنشت  وامل ا ي العامة اليت أ شا  من ق ل الدولة وظم  مجيع املراكز الع

مو احلضر    الن لعمرا ية   لي يا مع بداية التسارعبدأ  سياسة تطوير املدن والتجمعا  ا 

 ا ون رقامن خالل وضع لططا  ظمرا ية ووضع تشريعا  تنيا تلك املخططا  متّال    الق

 ،ئمكة مكن جهكة   بشأن ختطيط وتنييا املدن، وذلك بهدف تطوير املكدن وال لكدا  القا   1969لعام  5

ن شكهد   أبعكد   ،يةطا  للنمو االقتصاد  من جهة ثا رية أو أقاوإ شاء مدن جديدة لتكون مراكز إد

يا  ل السكتين املدن الرئيسة وبالذا  طرابلس وبنغاز  وظدد حمدود مكن املكدن األخكرى مكع أوائك     

 ارتفاظًا   معدال  منو السكان احلضر.

نيا ، حيث أخكذ   بدأ  هذه الفرتة مع منتصف الاما ي : 2000-1984فرتة بداية استقرار النمو  ك  3 

اليت سّجل   ظن تلك املعدال  2000-1984خالل الفرتة   االخنفاض رظة منو املدن   لي يا س

    .خالل الفرتة السابقة

منو سكان املدن   لي يا هو وضع ط يعي بعد أن أعك ح  الغال يكة     إن االخنفاض النسيب 

من املدن أع ح يعتمكد  ومن ثا فإن النمو   أحجام العديد  ،العيمى من سكان ال الد ها سكان مدن

-1984فكرتة  النمو   سكان املكدن خكالل   الل معدل بالدرجة األوىل ظلى الزيادة الط يعية، حيث سّج

%، مبعنكى أن  2.6خكالل الفكرتة ذاتهكا     فقد بلكف  معدل منو إمجالي سكان ال الد، أما %3.7 حنو 1995

وذلكك   الفكرتة    ًا% تقري ك 5و بينما ككان هكذا الفكرع حنك     ،% سنويًا1الفرع بني املعدلني يقرت  من 

االخنفكاض النسككيب للنمككو   . غككري أن ماكل هككذا 1984-1973%   الفكرتة  2، وأكاكر مككن  1964-1973

تشكري  تكائج تعكداد السككان لعكام       إذاحلضر  ال ينفي استمرار ارتفاع  س ة سكان املدن   لي يكا،  

-1984% خكالل الفكرتة   0.9ف % ومبتوسط تزايد سنو  لتلكك النسك ة بلك   85.7أ ها بلغ  حنو  1995

. وبالرغا من ذلكك  1984-1964%   الفرتة 1.8قدرة سنويًا بينما سجل ذلك التزايد متوسطًا  1995

                                                 

، 1980الكويك ،    وظكا ، طوكالكة امل سكحق القطكب، االااهكا  املعاعكرة   الدراسكا  احلضكرية،       اظيا  و ( ظ د اإلله أبو1)

 .160ص
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ألف  سمة، وهكذا   1360تتجاوز  1995-1984ن األظداد املضافة لسكان املدن اللي ية خالل الفرتة فإ

 .1973الرقا يزيد ظن إمجالي ظدد سكان املدن   لي يا   ظام 

% 3و منك دل ومبعك   سكمة؛ ألف  4767.6حوالي  2000ظدد سكان املدن اللي ية   ظام بلف    

 سكمة  ألكف   5439.9فيكه ظكدد سككان الك الد      بلكف ،   الوقك  الكذ    2000-1995سنويًا   الفرتة 

 %.87.6حوالي  2000 س ة التمدن   لي يا   ظام  ، حيث بلغ %2.5ومبعدل منو 

ان الك الد مكن   معدلي منو إمجالي سك مقدار الت اين بنيبتناقص  2000-1995كما متيز  الفرتة  

حكو خكالل   %، وال شك أ ه سيسكتمر ظلكى هكذا الن   0.5، حيث بلف من جهة أخرىوسكان املدن  ،جهة

ة تصل إىل  سك   تفاع حتىالفرتة القادمة، إىل أن يتساوى املعدلني إذا ما استمر   س ة التمدن   االر

ن هكي  ان املكد امل سكان ال الد ها سكان يقطنكون املكدن، أ  أن الزيكادة   سكك    %، مبعنى أن ك100

 ذاتها الزيادة   إمجالي سكان ال الد.

هكا  بلغك  أوج  إىل أن معدال  منو املدن اللي ية بدأ  تنخفض بعكد أن  هاالدالئل كل تشري

للحجكا   ى ت عًارذلك االخنفاض يت اين من مدينة إىل أخمقدار  خالل فرتة الس عينيا ، غري أن

ضكمنه تلكك    لذ  تقكع وط يعة الكاافة السكا ية   اإلقليا ا ،السكا ي الذ  وعل  إليه كاًل منها

 (8) ولني اجلكد اليت كاريًا مكا تكرت ط بكاليروف الط يعيكة واملقومكا  االقتصكادية. ويك         ،املدن

  .2000األحجام السكا ية للمدن اللي ية   ظام 
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2000املدن اللي ية أحجام  (8)جدول 
(*) 

 احلجا املدينة احلجا املدينة احلجا املدينة

 9800 سوسة 28000 الز تان 1275500 طرابلس

 9700 زلة 26700 تاورغاء 629800 بنغاز 

 9700 غا  26500 الربيقة 248600 مصراتة

 9600 أم األرا ب 25400 رقدالني 207100 الزاوية

 9500 حي ا الر 24700 األبيار 123100 س ها

 9400 الرج ان 23800 أوبار  115200 اخلمس

 9400 أوجلة 22600 مرزع 112800 زلينت

 9300 القطرون 22300 غدامس 104400 ال يضاء

 9200 سوكنة 20900 الزهراء 93600 العجيال 

 9000 مرتوبة 20500 شحا  93500 اجدابيا

 9000 واد  ظت ة 19100 الق ة 92500 طربع

 8800 تاكنس 17200 سلوع 84800 بين وليد

 8600 مسة 16700 جالو 80800 عرمان

 8500 طلمياة 16100  الو  77600 در ة

 8200 األبرع 16000 مزدة 70000 سر 

 8100 أم الرزم 15700 الناعرية 68800 زوارة

 8000 ك او 15100 هون 64000 عرباتة

 7700 بن جواد 14700 إدر  63300 غريان

 7000 بار الغنا 13400 قمينس 58700 املرج

 6700 املعمورة 13300 الغريفة 58700 اجلميل

 6700 العويلية 13200 رأس األ وف 57800 ترهو ة

 6500 برقن 13000 جادو 45100 الكفرة

 6400 ظمر املختار 11600 املاية 43000 العزيزية

 6400 تازربو 10800 تراغن 42400 براك

 6200 م و ك 10700 ودان 39800 يفرن

 6150 احلرابة 10500 زلطن 39600 قصر األخيار

 6100 امساظد 10300 توكرة 35000 القره بوللي

   10000 تيجى 31000 مسالتة

 .1995-1984( من حسا  ال احث بناًء ظلى معدال  منو كل مدينة خالل الفرتة *)
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 مراتب أحجام املدن اللي ية وموقعها من املنيومة احلضرية:

 الفاا  احلجمية للمدن اللي ية ومنوها: توزيع

 حجميكة،  رف بني ال احاني ظلى وضع تصنيف ألحجام املدن من خالل حتديد فاكا  جرى الُع

هكا    توزظ حبيث تكن متييز كل فاة ظن غريها من الفاكا  األخكرى، وحماولكة توضكيح الت كاين     

مراككز  حلجمي للاأن التصنيف  اجلغرا  من جهة، وتغريها الزمين من جهة ثا ية. وظلى الرغا من

دام، إال أن  االسكتخ  العمرا ية ظمومًا واملد ية خصوعًا يعترب من أكار التصنيفا  شيوظًا وسهولة 

مكا يكًا  لسككان، و احلدود الفاعلة بني فاا  األحجام قد يتطلكب األمكر ت ديلكها زمنيكًا حسكب منكو ا      

ني بك االختالف املدن، ومدى الت اين و اإلقليا الذ  جير  ضمنه تصنيف مراتب أحجامحسب مساحة 

ككون  ظنكدما ي  أحجام أكرب مد ه وأعغرها. مبعنى أن فاكا  األحجكام تككون أكاكر اتسكاظًا وظموميكة      

وحكداتها   لدولكة أو التصنيف ظامليًا، وتكون أعغر وأكار تفصياًل ظندما يكون التصنيف ظلى مستوى ا

 اإلقليمية.

رات هكا  متصكنيف   أعغر املدن اللي ية وأكربها تككن  وباالظتماد ظلى مدى الت اين بني أحجام 

بكني   وإيضكاح ط يعكة العالقكة    أظكدادها  هدف تت ع النمو   أحجام تلك املدن وتزايكد ب -احلجمية 

 حجمية، وهي: ا ىل س  فاإ -السياسة التنموية والتخطيط املكا ي وتزايد أظداد املدن 

 ألف  سمة. 20 - 5بني ما املدن الصغرى: وهي املدن اليت يرتاوح حجمها  -1

 ألف  سمة. 50 – 20بني  ما املدن الصغرية: وهي املدن اليت يرتاوح حجمها -2

 سمة.ألف   100 - 50بني  ما املدن املتوسطة: وهي املدن اليت يرتاوح حجمها -3

 مة.ألف  س 500 - 100بني  ما املدن الك رية: وهي املدن اليت يرتاوح حجمها -4

 مة.ألف  س 1000 - 500بني  ما  يرتاوح حجمهااملدن الكربى: وهي املدن اليت -5

 .ون  سمةاملدن املليو ية: وهي املدن اليت ي لف حجا سكا ها أكار من ملي -6

   :1995-1954رتة ( إىل توزع الفاا  احلجمية للمدن اللي ية ومنوها خالل الف9اجلدول ) يشريو
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 هكا  النمو   أحجام املراكز العمرا ية الكيت عكنف  وفقكًا حلجمهكا ظلكى أ     ( 9)يالحظ من اجلدول 

هي: طرابلس، بنغاز ، در كة، مصكراتة، اجكدابيا،     1954مدن، حبيث   يتجاوز ظددها التسع مدن   ظام 

إىل سك ع ظشكرة    (1964) هذا العدد بعد مرور ظشر سكنوا   وزاد ،طربعو املرج، الزاوية، سوع اجلمعة

، ال يضكاء، جنكزور،   ةوار%. وذلك بإضافة مدن: س ها، ز8.88ااوز  (*)مدينة وبنس ة زيادة )معدل التغري(

ألف  سمة. بينمكا   16الكفرة، اخلمس، غريان،  الو ، وزلتني، ومعيمها مدن   يتعد حجا الواحدة منها 

 أع ح  سوع اجلمعة امعًا ظمرا يًا تابعًا ملدينة طرابلس.

ة وبنس ة زيكاد  ( ازداد ظدد املدن اللي ية إىل س  وثالثون مدينة1973وبعد مضي تسع سنوا  )

. 1954 ظكام  ومبا يزيد ظلى أربعة أماكال ظكددها     1964% ظما كا   ظليها   ظام 112غ  حنو بل

 ظشكرين مدينكة،   إىل املراكز العمرا يكة احلضكرية   لي يكا حنكو     1973 -1964أضيف  خالل الفرتة و

 :تشمل ذاك املدن حسب ترتيب أحجامها آ هذهجنكزور إىل مدينة طرابلس، و ضم أن وذلك بعد 

 ر، العجكيال ، ، األبيكا اجلميل، يفرن، القره بوللي، عرباته، العزيزية، براك، عرمان، بنى وليكد  سر ،

ألكف   15نهكا ظكن   و  يكزد حجكا أٍ  م   ؛الق ة، شحا ، الزهراء، مرزع، الربيقكة، جكالو، هكون، ودان   

  سمة.  

 زيكادة  بنسك ة وفقد بلف ظدد املراكز املد يكة   لي يكا إحكدى وسكتون مدينكة       1984أما   ظام 

الني، ن مدينكة هكي: رقكد   ي، بإضافة حنو مخكس وظشكر  1973   ظام كا   ظليه ظما %69ااوز  

، غكا ، مسكة،   مس، تكراغن سوكنة، زلة، املاية، توكرة، غدا مزدة، مسالته، تاورغاء، اوبار ، الناعرية،

   وهكي  قميكنس،  زلطن، رأس األ وف، أم األرا ب، إدر ، سلوع، بن جواد، األبرع، سوسكة، أوجلكة،  

 يكة  تنييما  حيي  مبخططوحملية من  مع التوسع   املشاريع التنموية.  راكز خدما معيمها م

دن األخكرى ومكن   ، ظالوة ظلى تنييا منكو غريهكا مكن املك    2000 -1980   الفرتة التخطيطية الاا ية

 لتلف األحجام السكا ية.

، حيكث وعكل   1995-1984متكدة مكا بكني    الفكرتة امل استمر التزايد   أظداد املدن اللي ية خالل 

وذلكك بعكد أن أضكيف  إليهكا      %.36 مدينة، ومبعدل تغري بلغ   س ته 83إىل  1995ظددها   ظام 

من: الز تان، الغريفة، جادو، تيجى، تراغن، الرج كان، القطكرون، مرتوبكة،     مدينة، مشل  كل 22حنو 

العويليكة، بكرقن، ظمكر املختكار، تكازربو،       واد  ظت ة، تكاكنس، ك كاو، طلمياكة، أم الكرزم، املعمكورة،     

( تصكنف  2006)وكل هذه املدن الزال  حتى الوقك  احلكالي    ؛كم و ، احلرابة، بار الغنا، إمساظد

ألكف   15الكك  ال يتجاوز ظدد سككان الواحكدة منهكا    و ألف  سمة( 20-5ضمن الفاة احلجمية األوىل )

                                                 
 مجلة الزيادة   أظداد املدن خالل الفرتة                                          

 100   ×كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    =ْ معدل التغري أو  س ة الزيادة   (*)

 اد املدن   بداية الفرتة  أظد                                             

86 
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ألكف  سكمة  تيجكة اختاذهكا مرككزًا لتقكديا        30الكيت اكاوز     سمة، وذلك باستاناء مدينكة الز تكان   

الوظائف اإلدارية واخلدمية ل لدية اجل ل الغربي. بينما اقتصر  وظكائف بقيكة املكدن املكذكورة ظلكى      

 تقديا بعض اخلدما  لسكا ها احملليني فحسب.

ظداد املدن من تعكداد  أازديادًا ملحوظًا    شهد  1995 - 1954وظليه تكن القول: إن الفرتة 

زيكد ظكن مثا يكة    ي ذا الكرقا مدينكة، وهك   74ىل آخر، حيث بلغ  الزيادة الرتاكمية   أظكداد املكدن   إ

السكريع     مدينة كل ظشر سنوا . أ  أن التزايكد  18، ومبتوسط بلف 1954 أضعاف ظددها   ظام

 فكًا،  ليهكا آ إاملشكار   أظداد املدن اللي ية ترافق مع مراحل النمو احلضر  والتزايد   إحجكام املكدن  

 1984-1964 ةتهكا الفكرت  حبيث تكننا أن حندد أكار الفرتا  الزمنية زيادة   أظداد املكدن الكيت مّال  

 1984-1973لفكرتة  امدينة. وبصورة أكار حتديدًا كان التزايكد   أوجكه أثنكاء     44 بزيادة بلغ  حنو

 مدينة. 25اليت بلف فيها ذلك املقدار حنو 

دن اللي يكة حبسكب   ( تكن تت ع النمو   أظكداد املك  9  اجلدول )وإذا ما دققنا النير   بيا ا 

 :1995-1954فااتها احلجمية خالل الفرتة 

سمة، بلف ظددها سك ع مكدن     ألف   20-5حجمها بني  يرتاوح : وتشمل املدن اليتاملدن الصغرى -1

بنسك ة منكو   وة مدينك  14% من مجلة أظداد املدن(، وقكد تزايكد  مكدن هكذه الفاكة إىل      77.8) 1954 ظام

دن خكالل  مك مدينة؛ بإضافة تسع  25بلف ظددها  1973و  ظام  ،1964-1954% خالل الفرتة 100بلغ  

 .1973-1964الفرتة 

مدينكة خكالل    14مدينة بزيكادة بلغك     39 إىل فقد وعل ظدد مدن هذه الفاة 1984 ظامأما   

ام ظك حيكث وعكل ظكددها       مدينكة،  12بكك   1995-1984خالل الفكرتة   وزاد . 1984-1973الفرتة 

 مدينة. 51إىل  1995

ظداد املكدن  أدا    وت دو أهمية هذه الفاة من املدن )املدن الصغرى(   أ ها مّال  أغلب الزيا

 أظدادها خكالل الفكرتة   % من مقدار الزيادة  87.5اللي ية خالل الفرتا  الزمنية املذكورة، حيث مّال  

%، 56فقكد مّالك  حنكو     1984-1973. أما   الفرتة 1973-1964%   الفرتة 58، وحنو 1954-1964

م احجك أل يمك رلتسلسكل اهل ل، وهذا يتماشكى مكع القاظكدة العامكة     1995-1984%   الفرتة 54وحوالي 

 للمدن، حيث تكون املدن الصغرى أكار ظددًا من بقية الفاا  األخرى.

 1954و  ظكام   .ألف  سكمة  50-20بني وتضا تلك املدن اليت تراوح ظدد سكا ها  : املدن الصغرية -2

مدينكة واحكدة    1964من املدن اللي ية تقع ضمن هذه الفاكة احلجميكة، بينمكا مّالتهكا   ظكام       ًا  تكن أي

فقد بدأ  الزيادة الفعلية   أظداد املدن الصغرية حكني وعكل    1973هي مدينة در ة. أما   ظام و ،فقط
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مدينة   ظكام   14ثا إىل  ،1984مدينة   ظام  13ددها إىل وعل ظومدن،  9لك العام إىل ذظددها   

 .1984، بإضافة مدينة واحدة ظن ظددها   ظام 1995

سكوى مدينكة متوسكطة     1954ام ظك خالل ألف  سمة(   يكن   لي يا  100-50) :املدن املتوسطة -3

 كه مكع منكو هكذه     أ ؛ غريألف  سمة تقري ًا 70إىلواحدة هي مدينة بنغاز  اليت وعل جمموع سكا ها 

، حيكث  1984ى ظكام  املدينة وتزايد أظداد سكا ها اختف  هذه الفاكة احلجميكة بكني املكدن اللي يكة حتك      

، در كة .  ابيا، طكربع هي: الزاوية، سك ها، ال يضكاء، اجكد   من هذه الفاة س  مدن  ظهر  بعد ذلك التاريخ

 .1995مدينة   ظام  12وتضاظف هذا العدد إىل 

 لك رية الوحيدة بني املكدن اللي يكة  املدينة اكا   طرابلس ألف  سمة(  500-100) : املدن الك رية -4

أمكا     ألف  سمة. 130وعل حجمها السكا ي   ذلك الوق  إىل ما يقار   ، حيث1954  ظام 

نكة بنغكاز    مّالتهكا مدي  1973  ظكام  دخل  مدينة بنغاز  ضكمن هكذه الفاكة، لككن     فقد  1964ظام 

ظكدد   زاد بعكد أن ى جا السكا ي ملدينة طرابلس وا تقاهلا إىل فاة املكدن الككرب  وحدها بعد منو احل

 450بنغكاز  )  أع ح   لي يكا مكدينتان ك ريتكان همكا:     1984و  ظام  سكا ها ظن  صف مليون  سمة.

مصكراتة،   أربكع مكدن هكي:    1995ألف  سكمة(. بينمكا بلكف ظكددها   ظكام       131ومصراتة )ألف  سمة( 

 اخلمس.و والزواية، وس ها،

أ   1973ظكام     تعكرف لي يكا ق كل    :ألف  سمة( واملكدن املليو يكة   1000-500) املدن الكربى -5 

د هكذا احلك   مدينة يصل ظدد سكا ها إىل  صف مليون  سمة، وذلك ظندما ااوز  مدينكة طكرابلس  

 ألف  سمة. 553وبلف ظدد سكا ها حنو  1973  ظام 

غا مكن منكو   ظلى الكر  1984ه الفاة احلجمية حتى ظام واستمر  مدينة طرابلس   متايلها هلذ

بلس   حلك  مدينكة بنغكاز  مككان مدينكة طكرا       1995ألف  سمة. و  ظكام   968ظدد سكا ها إىل 

 ألف  سمة. 590متايل فاة املدن الكربى ظندما بلف ظدد سكا ها 

ليت يتجكاوز  ية ايو أما مدينة طرابلس فإن منو حجمها السكا ي جعلها تنتقل إىل فاة املدن املل

ل ككل مراحك    سمة، وهو حجا سكا ي جديكد   تشكهده املكدن اللي يكة خكالل      املليون ظدد سكا ها

،  سكمة  ألكف  1158إىل حنكو   1995منوها املختلفة، حيث وعل ظدد سكان مدينة طرابلس   ظام 

 ا  تيجكة نهك مأن ضكا إليهكا املراككز العمرا يكة القري كة       بعدAgglomeration وأضح  جممعًا حضريًا 

 .التوسع العمرا ي املستمر

 خالل الفرتة اللي ية أما ظن التوزع النسيب لتسلسل اهلرم احلجمي )الفاا  احلجمية( ملنيومة املدن

 :ما يلي( 9فيتضح من دراسة اجلدول ) 1954-1995
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استحوذ  مدينتا طكرابلس وبنغكاز  ظلكى غال يكة سككان املكدن   الك الد         1954إ ه خالل ظام  -1

% من مجلة أظداد املدن آ ذاك، حيكث  22%، ظلى الرغا من أ هما مّالتا  س ة 74 ة ماوية بلغ  وبنس

 ل حنكو ألكف  سكمة؛ والكذ  شككّّ     70مّال  مدينة بنغاز  فاة املدن املتوسطة حبجا سكا ي قكار   

% 48.1% من مجلة سكان املدن، بينما مّال  مدينة طرابلس لوحدها )فاة املدن الك رية( حنكو  25.9

 20نها، أما بقية املدن فقد عنف  ضمن املدن الصغرى اليت يقل احلجا السكا ي لكٍل منها ظكن  م

إمجالي ظكدد السككان   % من 26يشكل  كانة( م س 70122ألف  سمة ووعل جمموع ظدد سكا ها )

 سمة لكل مدينكة، بينمكا بلكف املتوسكط العكام      آالف  10بلف  (*)احلضر   الدولة ومبتوسط حجمي

 . سمةأالف  30حنو  1954دن اللي ية   ظام ألحجام امل

احل املكدن  شهد   س ة توزع ظدد سككان فاكا  أحجكام املكدن تغكريًا طفيفكًا لصك        1964و  ظام  -2

لكة سككان   % مكن مج 3.5 سكمة بنسك ة    21400ألف  سمة( اليت مّالتهكا مدينكة در كة     50- 20الصغرية )

لسككان احلضكر   ا% مكن ظكدد   70للتني شكلتا  س ة املدن، الذ  كان ظلى حسا  املدينتني الك ريتني ا

، 1954هكا   ظكام   اليت مّالت ها فس ألف  سمة( بالنس ة 20واستمر ظدد سكان املدن الصغرى )أقل من 

دن الكيت مشلتهكا   ، ظلى الرغا من تزايد أظداد املك  سمة 160760% تقري ًا وبعدد إمجالي بلف 26 وهي

 ، سكمة  11768 ما أن املتوسط احلجمي للمدن الصكغرى بلكف  ك،1964مدينة   ظام  14هذه الفاة إىل 

  سمة. 36650بينما شكل املتوسط العام ألحجام املدن   لي يا حوالي 

فيالحظ أن فاة املدن الصغرى شكل  الفاة األكار ا تشكارًا بكني املكدن اللي يكة، حيكث       1973أما   ظام  -3

 سكمة   246740سككا ها إىل   جممكوع وعكل  % من مجلة أظكداد املكدن(   69.4مدينة ) 25ضم  حنو 

  سمة للمدينة الواحدة. 9870% من مجلة سكان املدن(، ومبتوسط حجمي سجل 18.4)

مكدن أ  مكا ظكادل ثلكث أظكداد املكدن الصكغرى،         9ألف  سمة( حنو  50-20ومّال  املدن الصغرية )

  سكمة  33970ومبتوسكط   % من إمجالي سكان املدن22.7وبنس ة   سمة، 305720وبلف ظدد ساكنيها حنو 

لكل مدينة. بينما مّال  مدينيت بنغاز  وطرابلس فايت املدن الك رية والككربى ظلكى التكوالي، حيكث مّالك       

 يزيكد ظكن   % مكنها، وهكو  41% مكن مجلكة سككان املكدن، ومّالك  مدينكة طكرابلس        18مدينة بنغاز  حنو 

مدينكة. كمكا أن    34لف ظكددها  ألكف  سكمة، وال كا    50إمجالي ظدد سككان املكدن الكيت يقكل حجمهكا ظكن       

  سمة. 37350 يصل إىلل املتوسط العام ألحجام املدن اللي ية شهد ارتفاظًا طفيفًا

، 1984ي دو أن اال تيام والتسلسل اهلرمي   توزع املراتب احلجمية بدأ أكار وضوحًا   ظكام   -4

دن كلمكا ككرب  الفاكا       أظكداد املك   صالسيما بعد منو فاة املدن املتوسطة، حبيث يالحظ التناق

                                                 

 
 جمموع ظدد السكان   الفاة احلجمية                                          

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    =متوسط أحجام املدن اللي ية  (*)

 ظدد املدن    فس الفاة احلجمية                      
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احلجمية؛ وهذا يتماشى مع بروز اآلثار والنتائج الكيت حققتهكا سياسكة التخطكيط اإلقليمكي والتنميكة       

 املكا ية   ال الد.

مدينكة   39% مكن مجلكة أظكداد املكدن، ووعكل ظكددها إىل       63شكل  فاة املدن الصغرى حنو  لقد 

ممكا يعكين    ،  ال الد احلضر سكانالمن إمجالي % 14.2 سمة أو ما تاثل  390313وشكل ظدد سكا ها 

 .ألكف  سكمة   20ظكن   الواحدة منها % من السكان احلضر يعيشون   مدن يزيد ظدد سكان85.8 حواليأن 

حيكث   ألكف  سكمة.   50ظكن   ظكدد سككان الواحكدة منهكا     زيدي% منها يعيشون   مدن 70وأن حنو 

دن % مكن مجلكة سككان املك    14.5حنكو  ألكف  سكمة(    50-20سّجل   س ة سككان املكدن الصكغرية )   

 مدينة. 13يتوزظون بني 

الي مكدن بلغك  مجلكة سككا ها حكو      6ألف  سمة( فقكد مشلك     100-50أما املدن املتوسطة )

 سكمة   69253وبلكف متوسكط حجمهكا     املكدن، % من إمجالي سكان 15 سمة، أو ما تاثل  415520

 سكمة؛   580880   ومصكراتة حبجكا سككا ي   بنغاز لكٍل منها. بينما ضم  فاة املدن الك رية مدينيت

رم احلجمكي  السكان احلضر   الك الد. ومّالك  مدينكة طكرابلس قمكة اهلك       % من21.1وهو ما تاثل 

 لي ية.ال املدن % من مجلة سكان35.2نس ة ب سمة و 968227حبجا سكا ي قار  املليون  سمة 

ا مي، السك ةختلفك امللفاا  احلجميكة  ني اباللي ية توزع املدن    ستمرًاتغريًا م 1995أظهر تعداد  -5

ر الضكعف حيكث   مبقدا هاسكا  وتزايد ظددمدينة،  12فاة املدن املتوسطة اليت تضاظف ظددها إىل 

ط حجمكي  من إمجالي السكان احلضر، ومبتوسك  %20.3 سمة، مبا يعادل  836060بلف ظدد سكا ها 

ل ة، مّاك مدين 51ألف  سمة  20 سجل ظدد املدن الصغرى اليت يقل حجمها ظنو سمة.  69671بلف 

سكمة(  ألكف    50-20  حني مّالك  املكدن الصكغرية )    من السكان احلضر، %12.3جمموع سكا ها 

  سمة. 31358مدينة، متوسط ظدد سكا ها  14% وبلف ظددها 10.7

بنسك ة   سكمة و  586175مكدن ككان جممكوع سككا ها      4أما املدن الك رية فقد وعل ظددها إىل 

يت نغكاز  الك  وع الكلي لسكان املدن   لي يا؛ وهكي  سك ة متاثكل سككان مدينكة ب     % من اجملم14.2

ه مدينكة   سمة،   الوق  الكذ  احتفيك  فيك    589850اظترب  مدينة كربى حبجا سكا ي وعل إىل 

يكة، وحبجكا   دن اللي طرابلس مبكا تها   قمة اهلرم احلجمي وبتفوقها   ظدد سكا ها ظلى بقية امل

ل كالف آ كذاك   ا% من إمجالي السكان احلضر   الك الد  28.2 بنس ةألف  سمة، و 1157سكا ي ااوز 

 ، سكمة  49569 حنو 1995كما أن املتوسط العام حلجا املدن اللي ية بلف   ظام  ألف  سمة. 4114

 .1954 سمة ظن مقداره   ظام  19569وبزيادة وعل  إىل 
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 1995رمي للمدن اللي ية هل( التسلسل ا1شكل )
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 حتليل منيومة املدن اللي ية: 

تعّرف املنيومة بأ ها مركب يشتمل ظلى ظدد من املكو ا  املرتابطة بعالقا  أساسكية، وككل   

، تككن تقسكيمها بكدورها إىل منيومكا  أكاكر      )حتك  املنيومكة(   مكون منها تال منيومة فرظية

ب املنيومكا  الفرظيكة الكيت تشكتملها     يك عرفكة ترت . ومن هنا ين غي م)حت  حت  املنيومة(تفرظًا 

ألن املدينكة قائكدة    ،ولذا ال تكن فصل ختطيط املدن ظن التخطكيط اإلقليمكي   ،(1)املنيومة الرئيسية

 .(2)ومنيمة لكل الفعاليا  االقتصادية للمنطقة التابعة هلا

اد ني أظكد بك  جر  حماوال  ظدة لتحديد منيوما  أحجام املدن، وذلكك ا طالقكًا مكن العالقكة    

ينكًا    دن وت ااملدن   اإلقليا وبني أحجام تلك املكدن. مبعنكى أن هنكاك تكدرجًا   أحجكام املك      

الحكظ  إلقلكيا   أظدادها   كل مرت ة حجمية. فعند دراسة التوزظا  احلجميكة للمكدن ظلكى رقعكة ا    

 ، فقكد خمة  أحجامها من مدن قزمة إىل مكدن متوسكطة احلجكا إىل أخكرى كك رية ثكا ضك        ًاتفاوت

 ًا ك ريًا.ا اختالفقد خيتلف فيما بينه هاتتساوى  س ة سكان املدن   إقليمني، ولكن تدرج أحجام

ن ظنكد  ية مبككا عّد دراسة الرتكيب احلجمي وحتديد  صيب الفاا  احلجمية من األهمومن ثا ُت

ري العالقكة  سك اولة تفدراسة ظاهرة التمدن ومنو املدن، وهو ما جذ  اهتمام الكاري من ال احاني حمل

راككز  متييكز امل ووتكدرج أحجامهكا، وحماولكة التن كوء باااهاتهكا مكن خكالل تقسكيا         بني أظداد املدن 

راككز  م تلكك امل العمرا ية املد ية من حيث أحجامها وأظكدادها مكن جهكة، وحتليكل العالقكة بكني أحجكا       

راسكة تصكنيف   ظنكد د  ٍةبالغك ملا للحجا من أهميكٍة   بالنير واملسافا  الفاعلة بينها من جهة ثا ية، وذلك

 املراكز احلضرية وظالقاتها بالوظائف اليت متارسها.        

والقاظدة العامة تقول: إن هناك ظالقة ظكسية بني أحجكام املكدن وأظكدادها، مبعنكى أ كه   أ       

إقليا يوجد ظدد حمدود من املدن ك رية احلجا، ومع تناقص مرت ة أحجام املكدن تكزداد أظكدادها،    

يح؛ أ  كلما زاد  األحجام قل  أظداد املدن وزاد ت اظدها ظن بعضكها. حيكث تشكري    والعكس عح

هذه العالقة إىل أ ه ظند تقسيا املدن إىل فاا  حجمية ومتايلها بيا يًا تأخذ شكل اهلرم الذ  متاكل  

قاظدته املدن عغرية احلجا وتكون متسعة داللة ظلى زيادة أظدادها وكارة ا تشارها، وكلما ااهنكا  

وازداد حجمها ظكن الفاكة أو املرت كة الكيت تقكع دو هكا         املدن إىل قمة اهلرم كلما تناقص  أظداد 

حدة تسيطر ظلكى  ااهلرم احلجمي، حتى  صل إىل القمة ظندما تكون هناك   الغالب مدينة رئيسة و

ْ .(3)كل املنيومة احلضرية

                                                 

 .72، دراسا    جغرافيا العمران احلضر ، مرجع سابق، صجارينيه جالكني بوحي (1)

 .233صحسن الفتوى، التخطيط اإلقليمي، مرجع سابق،  (2)

 .162، ص2003كايد ظامان أبوع حة، جغرافية املدن، دار وائل، ظمان،  (3)
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اظكدة أو  يكام أو قكا ون    والسؤال املطروح هنا ظكن ط يعكة سكري تلكك العالقكة، وهكل هنكاك ق        

من خالل دراسكاتها   ، ددها؟ وهو ما حاول بعض املهتمني جبغرافية املدن تفسريه والوعول إليه

لتوزع ش كا  املدن   بعكض األقكاليا، ودراسكة إمكا يكة تكوازن تكوزع مراتكب املكدن وأحجامهكا          

مة أحجكام املكدن   وأظدادها   كل مرت ة، من خالل حماوالتها لوضع عيف توضح أو تشرح منيو

وترتي ها، خباعة أن الرتتيب اهلرمي ألحجام سككان املراككز العمرا يكة وثيكق الرتابكط مكع الرتتيكب        

اليت تزداد مع زيادة الرت ة احلجمية للمركز العمرا كي،  واهلرمي للوظائف اليت تؤديها تلك املراكز، 

ظكائف املكدن و طكاع    وتؤثر كذلك    طاع  فوذها وبشكل طكرد ، حيكث يتوافكق منكو وتطكور و     

 .(1)ا تشارها مع أحجام تلك املراكز

حتديد املراككز العمرا يكة    وأ كز العمرا ية،افاخلطط العمرا ية تسعى إىل تصميا منيوما  املر

تلك اليت جيب احلكد مكن توسكعها لتحقيكق التكوازن األماكل بكني املكدن مكن           وأاملمكن توسيعها ، 

االقتصكاد  الحتياجكا  منكو ككل إقلكيا،       -اجلغكرا    لتلف األحجام، وذلك ظلى أساس التقييا

واالسكتفادة مكن    راتكب، وتأمني تكوزع املشكاريع اإل تاجيكة واخلدميكة ظلكى املكدن مكن لتلكف امل        

 .( 2)املدن  الوفورا  النامجة ظن متركز تلك املشاريع 

املكدن   بكني أحجكام   ةمن اجلغرافيني املختصني بدراسة جغرافية احلضكر أن العالقك   يرى الكاري

الذ  ي كدو   ،حتديد التسلسل احلضر  ألحجام املدنوتكن  ظالقة طردية موج ة وقوية،ووظائفها 

  عورة اهلرم ووفكق  يكام حمكدد، مبعنكى أن منكو أظكداد املكدن وأحجامهكا ليسك  جمكرد تغكري            

 هككاظشككوائي، بككل أن تلككك الككتغريا  تككرت ط بقواظككد وقككوا ني وظوامككل ومككتغريا  تككتحكا باااهات

املكدن وأحجامهكا وأظكدادها ختضكع لقواظكد      مواقكع  ولذا فكإن ظمليكة حتليكل ودراسكة      ها،ديرومقا

 .( 3)ظداداألحجام واألواقع وتلك املومناذج و يريا  تفسر 

 ووظائفهكا، أ   م املدنبيد أن ال عض يعتقد أ ه جيب أال  غالي كاريًا   مقدار العالقة بني أحجا 

لفكة ال ترمكز   ان املختجمية، فاألحجكام املتسكاوية للمكدن   ال لكد    العالقة بني الط قا  الوظيفية واحل

 متتكاز  الملختلفكة  ابالضرورة إىل  فكس الط قكا  الوظيفيكة، مالمكا أن الط قكا  الوظيفيكة   ال لكدان        

عيشكة  ستوى املمبالضرورة بأحجام سكا ية واحدة، وذلك ألن لكل إقليا أو بلد خصوعياته من حيث 

 هرم ط قاته احلجمية الوظيفية اخلاعة به.واحلضارة وحجا سكا ه و

                                                 

 .86حممد عافيتا وآخرون، امل ادئ العامة جلغرافية املدن، مرجع سابق، ص (1)

 .238، ص فسه السابقجع رامل (2)

 .136، ص1983وكالة املط وظا ، الكوي   ،ظ د اإلله أبو ظيا ، أزمة املدينة العربية (3)
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لزمن، مع ا ظرب اوتطوره للمدن اللي يةب اهلرمي يأن حندد و وضح الرتت وظليه فإ ه من الضرور 

ة  قطة أو كل مدين اإلشارة إىل أن تطور تلك املنيومة احلجمية مرت ط بتسلسل وظائفها، حبيث متال

الزمكة  حلاجكا  ال ا ا  اخلاعة بهكا، وتعمكل ظلكى إشك اع     لتلف الوظائف وفقًا لإلمكا ةيلتأدمركزًا 

 ًا لعكدد سككان  حكدد ت عك  الكيت تت  ،حلياة ساكنيها وساكين اإلقليا أو األقاليا الواقعة ضمن  طاع  فوذها

وتطورهكا   املدينكة  املدينة من جهة، وط يعة الوظائف اليت متارسها من جهة ثا ية، حبيث يعتمكد منكو  

 اء الدور الذ  وجد  من أجله.  ظلى وظائفها وقدرتها ظلى أد

 

 األوىل:املدن اللي ية ومنوذج املدينة 

ل تعكرف  لك الدوتبقية املدن    ىبالنير إىل أ ه   معيا دول العا  توجد مدينة تسيطر ظل

ما وضكع  ظنكد  Mark Jefferson، وهذا ما أككده مكارك جيفرسكون     Metropolisأحيا ًا باملدينة األم 

وىل املدينكة األ  ليه قكا ون يفسر ت اين أحجام املدن بني أقاليا دول العا ، أطلق ظ ًاأو قا و  ًامنوذج

ككون    تة واحكدة،  مدينة رئيسغال ًا تهيمن ظليها الذ  ينص ظلى أن املنيومة احلضرية   الدولة 

ا مك  صناظية، وهوارية والالعادة العاعمة، ترتكز فيها السلطة واإلدارة ولتلف األ شطة اخلدمية والتج

 ها.ماظية فييضاظف من قوة جاذبيتها لزيادة تركز السكان واالستامارا  االقتصادية واالجت

بالتحضكر املفكرط الكذ  شكهدته العديكد مكن الكدول         -املهيمنة -ىل وقد ارت ط  فكرة املدينة األو

 ترككز  النامية خالل النصف الاكا ي مكن القكرن العشكرين   املراحكل األوىل للتنميكة لتشكري ضكمنيًا إىل        

السكان واالستامارا  التنموية   املدن الرئيسة، مما جيعل بقية املكدن واملراككز العمرا يكة غكري قكادرة      

ظلى منافستها، إىل احلد الذ  جيعل  سب السكان الذين يعيشكون   املكدن الرئيسكة أظلكى بككاري ممكا       

رتفكاع تكاليفهكا مبجكرد أن    تستطيع أن تتحمله، وما يصاحب ذلك من مساوئ وسل يا  هلذه الياهرة وا

 .   (1)تتعدى تلك املدن احلجا األمال لسكا ها

وضع جيفرسون منوذجًا إحصائيًا يعرب ظن العالقة بني حجكا املدينكة األوىل مكن جهكة وبقيكة      

 :      (2)املدن   اإلقليا من جهة ثا ية، وهو
 سكان املدينة الاا ية                                                       

 001   ْ ×ككك   كككككككككككككككككككككككككك ْ =س ة املدينة الاا ية إىل األوىل 
 سكان املدينة األوىل                                                                

 

                                                 

د.ف. كوستيلو، التحضر   الشرع األوسط، )ترمجكة( رمضكان ظكرييب خلكف اهلل، املنشكأة العامكة للنشكر والتوزيكع واإلظكالن،           (1)

 .84، ص1984طرابلس، 

 .268ية املدن، مرجع سابق، صمجال محدان، جغراف (2)
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وهذه  س ة تعرب ظن مدى الت اين بني حجا أكرب مدينة   الدولة واملدينة الاا ية فيها، وبالتكالي  

سة وتركز األ شكطة االقتصكادية واالجتماظيكة فيهكا. ولزيكادة توضكيح تلكك        مدى هيمنة املدينة الرئي

 .(1)اهليمنة ينسب حجا املدينة الكربى إىل أحجام املدن الاا ية والاالاة التالية هلا
 كان املدينة الاالاة    س +سكان املدينة الاا ية                                                              

 100  ×ككككك   كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  = األوىلوالاالاة إىل املدينة  س ة املدن الاا ية 
 وىل  سكان املدينة األ                                                                       

أغلكب احلكاال  الكيت      وقد استنتج جيفرسون أن املتوسكط العكام لتوزظكا  أحجكام املكدن      

 20: 100املدينكة األوىل والاالاكة   بكني  و 30: 100 ة بني املدينة األوىل والاا ية هي درسها كا   النس

 .(2)% ظلى التوالي من حجا املدينة األوىل20%، 30أن حجا املدينتني الاا ية والاالاة متال  مبعنى

وهناك مقياس آخر لقياس مدى سكيطرة املدينكة الرئيسكة يسكمى املؤشكر الربكاظي أو مقيكاس        

، ويتا مبوج ه قسمة ظدد سككان أككرب مدينكة ظلكى جممكوع سككان       Four city Indexربع املدن األ

 .(3)املدن الاالث اليت تليها   احلجا

ة تهكيمن هيمنكة كاملكة ظلكى     رئيسيتألف اهليكل العمرا ي من مدينة  املدينة األوىل ف حسب منوذج

وقكد خيتكل التكوازن    ملكدن الصكغرية.   من املدن املتوسكطة وظكدد أككرب مكن ا    ظدد الها تبقية املدن اليت 

ظندما يكون جمتمع املدن   الدولة أبعد ما يكون ظن الشكل اهلرمي املتدرج، حبيكث يصك ح ظكريض    

القاظدة وضامر الوسط وحاد القمة؛ مبعنى آخكر تنعكدم فيكه الط قكة الوسكطى للمكدن أو تككون ضكامرة،         

   احية وظكدد كك ري مكن املكدن القزمكة         وظندها ال تيهر   الدولة سوى مدينة أو اثنتني طاغيتني

برتككز االسكتامارا     الناميكة  الدول  وقد برر جيفرسون ضخامة حجا املدينة األوىل الناحية األخرى. 

، وهلكذا فهكي   املكدن األخكرى  إليها أكار مكن  وتوافر ظوامل اجلذ   فيها، تعدد فرص التنميةواخلدما  و

 .(4)لتنموية   الدولة وحتتكرهاتلتها معيا االستامارا  واإل فاقا  ا

ولذا فإن الفروع بني أحجام املدينة األوىل وبقية املكدن   الكدول الناميكة أككرب منهكا   الكدول       

املتقدمككة. ويؤكككد الكك عض أن تركككز الوظككائف القوميككة ماككل الككدوائر احلكوميككة والقيككادا  السياسككية 

 :(5)ظلى التخطيط   اجملاال  التالية واملؤسسا  اخلدمية   املدينة األوىل يؤثر واإلدارية

  ها متتص االستامارا  القومية.إ -1

 اتذ  لتلف املستويا  املهنية من القوى العاملة. -2

                                                 

 .181فتحي أبو ظيا ة، جغرافية العمران، مرجع سابق، ص (1)

 .186املرجع السابق  فسه،  (2)

 .261، ص2000عفوح خري، التنمية والتخطيط اإلقليمي، منشورا  وزارة الاقافة، دمشق،   (3)

 .575، ص1989ضة العربية، بريو ، مدن العا  اإلسالمي، دار النه  السيد خالد املطر ، دراسا    (4)

 .86د. ف. كوستيلو، التحضر   الشرع األوسط، مرجع سابق، ص  (5)
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 .تسيطر ظلى النشاطا  الاقافية وتؤثر ظلى اخلصائص احلضارية للدولة -3

وسككطة تعككوع النمككو املتككوازن مككن خككالل آثارهككا العكسككية ظلككى منككو املككدن املت -4

 والصغرية.

ذا يكة، وهلكك رتفكاع املعككدال  االسكتهالكية فيهككا مقار كة مبعككدالتها اإل تاج   ا -5

تهكا مكع   داد ثرووعف  بأ ها مدن طفيلية خالفًا للمدن املنتجة أو املولدة اليت تكز 

 تكون حمفزة لنمو  طاقها اإلقليمي.  اليت و ،توسعها وكرب حجمها

 يشكري إىل ، حيث املدن اللي ية( تط يق منوذج املدينة األوىل ظلى منيومة 10ويوضح اجلدول )

املدينكة   ييهكر أن  نيومكة الكذ   تلكك امل العالقة النس ية بني أحجام املدن الاالث األككرب حجمكًا     

 ، ة طكرابلس أكاكر مكن  صكف ظكدد سككان مدينك        الاا ية )بنغاز (   النيام احلضر  اللييب شككل 

 .1954   ظام% وذلك 53.7بنس ة 

 .املدن اللي ية وفقًا لنموذج جيفرسون ( العالقة بني أحجام10جدول )

 

 النس ة املاوية حلجا

 املدينة األوىل
1954 1964 1973 1984 1995 

خالل  املتوسط العام

 1995 -1954الفرتة 

 100 100 100 100 100 100 املدينة األوىل

 48.3 50.9 46.5 43.3 47.1 53.7 املدينة الاا ية

 12.2 19.1 13.5 8.5 7.2 12.6 املدينة الاالاة

 1.44 1.19 1.43 1.69 1.64 1.27 (*)املؤشر الرباظي

 (.17 ،15 ،14 ،12 ،11ول )امن حسا  ال احث بناًء ظلى بيا ا  اجلد املصدر:

 املدينة األوىل                                      

                        كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك =املؤشر الرباظي  (*)

 ظدد سكان املدن الاا ية والاالاة والرابعة                          

-1954لفرتتكني  االيت حققتها مدينة طرابلس خكالل  السنوية معدال  النمو  متوسط وبالنير إىل

بنغكاز    مبعكدال  منكو مدينكة    % ظلى التوالي، مقار كة 7.2 %،8.6اليت بلغ   1973 -1964 و 1964

ينكة   لصكاحل مد %   الفرتتني املذكورتني جنكد أن النسك ة بكني املكدينتني شكهد  تزايكداً      %6.1، 7.2

ثكا   1964 امظك %   47.1طرابلس، حبيث اخنفض   س ة متايل احلجا السكا ي ملد ية بنغاز  إىل 

  .1973 ظام%   43.3إىل 

منكو مدينكة     وع معكدال فإن حجا مدينة بنغاز  زاد مبعدال  تف 1995 -1984الفرتة أما خالل 

طرابلس، مما يعين أن العالقة النس ية بني املدينة األوىل والاا ية سّجل  ارتفاظًا لصاحل األخرية، حيكث  

يفسر ط يعكة املنافسكة بكني املكدينتني،      مما % ظلى التوالي.50.9%، 46.5سّجل  خالل هاتني السنتني 
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( وإن كان ذلك بشككل  رأسني) ملهيمنة  املدن ا حيث يتميز اهليكل العمرا ي   ال الد بوجود ثنائية

 سيب )وفق املنيور اإلقليمي( وي دو ذلك من سيطرة مدينة طرابلس ظلى كامكل املنيومكة احلضكرية    

  ال الد من جهة، وبشكل أكار وضوحًا   اإلقليا الغربي من ال الد، بينما ي دو  فكوذ مدينكة بنغكاز     

تكننا القول: إن تكأثري مدينكة    كعاعمة اقتصادية ثا ية، لكن الشرقي منافسًا ملدينة طرابلس   اإلقليا

بنغاز    إقليمها )املنطقة الشرقية( أضعف من تأثري مدينة طرابلس   اإلقلكيا الغربكي مكن الك الد،     

ألن ط يعة مدينة طرابلس )كو ها ظاعمة ال الد( وتركز الوظائف السياسية واإلدارية والتجارية الرئيسكة  

جعلها منافسة   بعض األحيان ملدينة بنغاز    تأثريها ظلى منيومة املدن الشكرقية، بينمكا ال   فيها 

 منافسة مدينة طرابلس   تأثريها ظلى منيومة املدن الغربية.    تستطيع مدينة بنغاز

 اهليكككل   األوىل ظهككور الانائيككة النسكك ية   املدينككة  وقككد لعككب العامككل الط يعككي دورًا مهمككًا 

نطقكة الوسكطى   الكه امل عمرا ي اللييب، واملتمال   ذلك االمتداد الصحراو  والفراغ السككا ي الكذ  مت  ال

الشكمالية  لشكرقية و امن لي يا )منطقة خليج سر ( الذ  يفصل بني منطقيت االكتيكاظ السككا ي الشكمالية    

 الغربية.  

مدينكة   1954 ظكام  لتهكا فقكد ماّ  ن اللي يةأما العالقة النس ية بني املدينتني األوىل والاالاة   منيومة املد

لك  مدينكة در كة    بينمكا ماّ . % من سكان مدينة طكرابلس 12.6 بنس ة سمة  16300جدابيا حبجا سكا ي بلف ا

و   .نكة األوىل % من ظكدد سككان املدي  7.2  س ة سمة(  21400) 1964 ظامثالث املدن اللي ية حجمًا   

 ينة طرابلس.% من احلجا السكا ي ملد8.5الزاوية( حوالي ل سكان املدينة الاالاة )مّا 1973 ظام

ينكة  ّجل  املدتنمية املدن متوسطة احلجا سك  حنوسياسة تنموية تهدف  حنوومع اااه الدولة 

تلكك   ارتفعك  %، و13.5مّالك  حنكو   إذ  1984ظكام  الاالاة )مصراتة( ارتفاظًا    س ة حجمها خالل 

 . 1995 ظام%   19.1 إىلالنس ة 

واملكدن الاا يكة    ،ملؤشر الرباظي الذ  يقيس العالقة احلجمية بني املدينكة األوىل مكن جهكة   أما ا

يعطى ا ط اظًا ظلى ط يعة تسلسكل أحجكام املكدن   النيكام     الذ  والاالاة والرابعة من جهة أخرى، 

ني  تكرتاوح مكا بك    تكه قد أث تك  الدراسكا  أن قيم  ه، فاحلضر  اللييب ومدى سيادة املدينة الرئيسية في

5.0-0.8
أ  أن حجا املدينة األوىل يرتاوح ظادة ما بكني  صكف جممكوع سككان املكدن الكاالث        .(1)

الدول اليت تقل بها  س ة اهليمنة احلضرية إىل مثا ية أماال جمموع سكا ها من الكدول    التالية هلا 

  .يمنةتلك اهلاليت ترتفع بها  س ة 

، ممكا يعكين أن حجكا مدينكة     1954  ظكام   1.27و  لي يا بلغ  قيمة مقياس املكدن األربكع    

طرابلس آ ذاك زاد ظن جمموع سكان املدن الاالث التالية هلا وهي: بنغاز ، اجدابيا، در ة، الذ  بلف 

                                                 

 .155له أبو ظيا  وأسحق القطب، االااها  املعاعرة   الدراسا  احلضرية، مرجع سابق، صإلظ د ا (1)
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 سكمة، غكري أن النمكو احلضكر       129728بينما بلف ظدد سكان مدينة طرابلس حنكو   ، سمة 101908

ظلكى حسكا  بقيكة    ككان   1954التالية لعكام   ًاين ظامالسريع الذ  حققته مدينة طرابلس خالل العشر

جعكل درجكة   ممكا   ، تيجة الستق اهلا املهاجرين من األريكاف واملكدن األقكل حجمكاً     ،املدن األخرى

خالل  1.69و  1.64 هيمنتها ت دو أكار وضوحًا، حيث سّجل  قيمة املؤشر الرباظي أظلى مستوياته

 .ظلى التوالي 1973و  1964 ظامي

لتلكف   ومكن  ،رىتوزيع احلجمي للمدن اللي ية شهد بداية التغري لصكاحل املكدن األخك   بيد أن ال

ثكا   .1.43حنكو   1984، حيث سجل املؤشكر الربكاظي   ظكام    ا يمع بداية الاما ينالفاا  احلجمية 

 ، ويكة مارا  التنمظلى التوازن املككا ي لتوزيكع املشكاريع واالسكتا     تدلفضل أ مستويا الحقًا حقق 

 .1.19الك  1995  ظام  فأع حظلى النمو احلجمي والوظيفي ملختلف املدن   لي يا  سالذ  ا عك

-1.10ما بكني   2020ظام توقع أن تكون قيمة املؤشر الرباظي   ومن امل، 1.17حنو 2000و  ظام 

خكرية، الكذ    فكرتة األ وذلك ت عًا لالااه العام ملعدال  النمو احلضر  للمدن اللي ية خكالل ال  0.95

 الد.  أقاليا ال  مجيع اء  تيجة ا تشار املياهر احلضرية واأل شطة االقتصادية إىلج

 

 :فق قاظدة زي فاملدن اللي ية وتوزيع أحجام 

ل ناء منوذج  ير  يفسر العالقة بني مراتب مجيع  G.     Zipf  جاء  حماولة جورج زي ف 

وقد  ،نة احلضرية أو سيطرة املدينة األوىلخالفًا ملفهوم اهليم املراكز احلضرية وأحجامها   اإلقليا

وضح مدى اال تيام والتناسق   العالقا  واليت ت ،احلجا -املرت ة  أطلق ظلى هذا النموذج قاظدة

، حبيث تيهر العالقة   توزع السكان بني املدن بشكل يكون أقر  إىل اال تيام ،بني أحجام املدن

كربى تأتي   املرت ة األوىل من حيث حجا السكان،  وفقًا لفرضية أ ه   كل دولة توجد مدينة

وأن املدينة الاا ية   مرت تها احلجمية تساو   صف حجا سكان املدينة األوىل، والاالاة متال ثلاها، 

والرابعة ربعها، وهكذا ...، مبعنى أن مدن أ  إقليا إذا ما رت   ظلى أساس حجمها من األكرب إىل 

، وهكذا. حبيث ُتيّّه ر قاظدة الرت ة 1 10، ...، 1 5، 1 4، 1 3، 1 2، 1 األعغر فإ ها تت ع تسلساًل

واحلجا التوزع املستمر ألحجام املدن،   حني ُتيّّه ْر ال نية اهلرمية )التوزع اهلرمي( أحجام املدن 

 .  (1)  شكل يش ه اهلرم، بقاظدة ظريضة )املدن الصغرية( وقمة ضيقة )املدينة الك رية(

 :(2)اغة العالقة بني أحجام املدن ورت ها وفق قاظدة زي ف رياضيًا كالتاليوتكن عي 
 
 

                                                 

 .155مرجع سابق، صجغرافية املدن،  ع حة،كايد أبو  (1)

 .48، مرجع سابق، صاالااها  املعاعرة   الدراسا  احلضرية، واسحق القطب، ظ د اإلله أبوظيا  (2)
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 ظدد سكان أكرب مدينة                              

   ككككككككككككككككككككككككككككك =ْ ظدد سكان املدينة )س( 
 مرت ة املدينة )س(                               

لدولة فإن ى(   اضي بأ ه إذا ظرف حجا املدينة األوىل )الكربوبالتالي فإن هذه القاظدة تقت

ة مبجرد أ  مدين حجا سكان أ  مدينة   تلك الدولة حتدده مرت تها، كما أ ه تكن معرفة مرت ة

 األخرى. ية املدنمعرفة ظدد سكا ها، ألن هناك ظالقة  س ية بني حجا املدينة األكرب وأحجام بق

، حبيث وغارمتيلقة بني أحجام املدن ومرات ها بيا يًا وفق توزيع وظند حماولة متايل العال

فإن  ك املدن،تال احملور الرأسي أحجام املدن   اإلقليا، وتال احملور األفقي مراتب تل

 واحلجا. العالقة بينهما تيهر ظلى شكل خط مستقيا يدظى خط مستقيا العالقة بني الرت ة

ت ة واحلجا تيهر أكار مالءمة لتمايل توزع أحجام املدن هذا وتكن القول: إن قاظدة املر 

  الدول املتقدمة اليت تكون استاماراتها التنموية موزظة بني معيا مد ها وأقاليمها، أما الدول 

النامية السيما تلك اليت تربز فيها ظاهرة متركز املشاريع واالستامارا  واخلدما    مد ها 

تلفًا ظن التوزع املاالي للعالقة بني أحجام املدن ورت ها. وتال الرئيسة فإ ها تأخذ منطًا ل

 :(1)( األمناط اليت تتخذها النيا احلضرية ت عًا للتوزظا  احلجمية والرت ية للمدن2الشكل )

 منط التوزع املاالي للرت ة واحلجا. -أ

 منط املدينة األولية. - 

 منط املدن املتوسطة. -ج

                                                 

 .154مرجع سابق ، صجغرافية املدن، كايد أبو ع حة،  (1)
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 ن ورت ها ت عًا لقاظدة املرت ة واحلجا.( أمناط توزيعا  أحجام املد2شكل )

 

 

 

 حلجاا                                                                      

 منط التوزع املاالي –أ 

 

 

 الرت ة                                                 

                                   

 

    

 ة األوليةمنط املدين - 

 احلجا                                                                      

                                                              

                                                   

 الرت ة                                         

 

 

 

 

 منط املدن املتوسطة -جك

 حلجاا                                                                        

 

 

 الرت ة                                  
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ظهار النمط الذ  تتخذه املنيومة احلضرية مكن  إاحلجا    -تكمن أهمية تط يق قاظدة الرت ة 

ي هلذه القاظدة مع النموذج الواقعي لتوزع املدن، وحماولة اإلجابة ظلكى  خالل مقار ة النموذج املاال

 :   (1)العديد من التساؤال  مال

تنكتيا   ًانك معي ًاطهل توزع أحجام املدن   اإلقليا أو الدولة بشكل ظشوائي أم أ ه يت ع من -1

 فيه املدن ذا  الفاا  احلجمية املختلفة؟

فكة إىل  ة املختلقتصاد  ومنو القطاظا  االقتصكادي هل يؤد   ضج اإلقليا وتغري تركي ه اال -2

 وما هي ط يعة هذه التغريا ؟ ؟إحداث تغريا     يامه احلضر 

ر  الكيت  جكزاء اهلكرم احلضك   أإذا حدث  تغريا    النيكام احلضكر  فمكا هكي القطاظكا  أو       -3

ط مكا هكو منك   أو تلك اليت تقل معكدال  منوهكا؟ و   ،ستتوسع وتنمو من خالل زيادة أحجامها

ملتوسكطة  جرة السكان   النيام احلضر ؟ وهل سيتحرك السككان مكن املكدن الصكغرية وا    ه

هل تكؤد   صغرية؟ وإىل احلواضر الكربى أم من هذه األخرية إىل املدن املتوسطة أو املدن ال

 لكى ظتوزظهكا  التغريا    املنيومكة احلضكرية إىل ا تيكام ظالقكا  أحجكام املكدن ورت هكا و       

 فة من ال نية اهلرمية.  جمموظا  ومستويا  لتل

الكيت  )ة النمكو  ماهي املدن املتضخمة )اليت تقع فوع خط االحندار(؟ وما هكي املكدن الناقصك    -4

 تقع حت  اخلط( وحتتاج لتطويرها؟

 Gibbsراو ينج بولغرض دراسة توازن العمران احلضر    لي يا اظتمد ا ظلى طريقة جي س و

and Browning
احلجا  -املدن اللي ية ومرات ها وفقًا لنموذج املرت ة  لقياس العالقة بني أحجام (2) 

 ، وتتلخص هذه الطريقة   اآلتي:1995، 1984، 1973، 1964، 1954  التعدادا  السكا ية 

 لسكا ي.حجمها ا ترتيب أحجام املدن ترتي ًا تنازليًا، حبيث تعطى لكل مدينة رت ة تتماشى مع -1

  التعداد السكا ي.إجياد معكوس أو مقلو  رت ة كل مدينة   -2

 إجياد جمموع قيا مقلو  الرتب احلجمية   كل تعداد. -3

 موع قياإجياد احلجا املاالي للمدينة األوىل ظن طريق قسمة جمموع سكان املدن ظلى جم -4

 مقلو  الرتب.

حسا  األحجام املالى ل قية املدن ظلى أساس أن ظدد سكان كل مدينة   املنيومة  -5

                                                 

 .160، مرجع سابق، ص، جغرافية املدنكايد أبو ع حة  (1)

(2) .                                1961 jersey, - Gibbs J. and Browning in (Urban research Methods) new  
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 جزًء من سكان املدينة األكرب حجمًا )طرابلس(. احلضرية تالون  س ة أو

لتك املدن،  مقار تها بتوزع األحجام املالىلوغرمتيًا و -توقيع األحجام الفعلية للمدن بيا يًا  -6

و مدى أملاالي، اوالذ  يأخذ خطًا منحدرًا مستقيمًا يشري إىل مقدار االحنرافا  ظن النموذج 

ذها جمال  فوودن وط يعة تسلسلها اهلرمي ووظائفها اخللل وظدم التوازن   توزع أحجام امل

 املكا ي.

 1995-1954خكالل الفكرتة   وتكدرجها احلجمكي   ي دو من خالل تت ع توزع مراتب املكدن اللي يكة   

ينها األشكال دينة   لتلف التعدادا  السكا ية كما ت احلجا لكل م -ط يعة العالقة بني املرت ة 

 ملكدن تكن من خالهلا رعد بعض خصائص وعفا  منيومكة ا  ( اليت5 -1( واملالحق )7 - 3)

 اللي ية   النقاط التالية:

ع ذا  منكط تكوز   -( 3شككل )  -1954اللي ية وتدرج أحجامهكا   ظكام    إن توزع مراتب املدن -1

طكرابلس     مكدينتا خطي ي تعد ظن التوزع املاالي الذ   اد  به قاظدة املرت ة واحلجا، حيث احتل

 الصدارة بهيمنتهما ظلى بقية املدن. وبنغاز  مكان

 ، اللكتني لاا يكة ألوىل واابكني املكدينتني    ياكاً بطوهلذا فإن خط االحندار ألحجام املدن   لي يا ي دو 

ني مبقكدار  املدينت ييهر توزع أحجامهما فوع خط االحندار املاالي، حيث زاد احلجا احلقيقي هلاتني

لعالقكة بكني   ض الذ  حددته قاظدة زي ف، وإن كا ك  ا ألف  سمة ظن حجمهما املفرت 65.5وعل إىل 

ظكدد    صكف  وحن ف حبيث مّال  املدينة الاا ية يتماشى مع تصور زي حجا مدينيت طرابلس وبنغاز 

ًا الاا يكة والاالاكة كك ري    بينما كان مقدار الفاعكل بكني املدينكة   ، %53.7سكان املدينة األكرب حجمًا بنس ة 

ني بك ا ككان الفكرع   ف ينمك   ية.ظدد السكان املدينة الاا  لك ري ًا، والتناقص اومبا يش ه اهلوة املتسعة جد

 دينة الاا يكة والاالاكة  امل اج سمة، جند أن الفرع بني حألف  60املدينة األوىل والاا ية حنو  ظدد سكان

ألكف   16حجكا   ألف  سمة   حالة بنغاز  إىل 70، حبيث ينحدر احلجا فجأة من  سكمة  53400حنو 

 جدابيا(.ابالنس ة للمدينة الاالاة ) سمة 

يث سجل ظكدد  حب ،ألف  سمة 113مبعنى أن الت اين بني حجمي املدينة األوىل والاالاة ااوز 

،   الوقك   % مكن حجكا املدينكة األوىل   12.6ا تاثل حنكو  ومب سمة،  16300سكان املدينة الاالاة 

ع يك ًا للتوزألف  سمة وفقك  30قل ظن % وحبجا سكا ي ال ي33.3الذ  تفرتض أن تكون تلك النس ة 

 وحجا املدينة األوىل.)املدينة الاالاة(النير  للعالقة بني مرت تها 

اإلشكارة إليكه مكن أن اهليككل احلضكر    لي يكا سكيطر  ظليكه مكدينتا            مكا سك ق  ذلك يؤكد 

 حبيث   يزد جمموع سكان بقية املدن ظن حجكا املدينكة الاا يكة، وظلكى ذلكك      ،طرابلس وبنغاز 

ت دو تلك املدن دون خط التوزيكع املاكالي بككاري  يكرًا لقزميكة أحجامهكا مقار كة حبجكا املدينكة          



 103 

حبيث احنصكر مكدى    اقتصادها،تعا يه من اخنفاض   مواردها وركود    كا   الرئيسة،  تيجة ملا

  سمة.   16000-5000أحجامها ما بني 

   حلجاسب قاظدة املرت ة واحب 1954( توزع مراتب أحجام املدن اللي ية لعام 3شكل )

 )قاظدة زي ف(

1 10 100

10

100

1 10
3

1 10
4

1 10
5

1 10
6

y

z

x
 (.1املصدر: بيا ا  امللحق )

 

( إىل استمرار سيطرة مدينة طرابلس ظلى اهليكل العمرا ي اللييب وبصورة تفوع 4يشري الشكل ) -2

ممكا يشكري إىل أن    اليت حققتهكا هكذه املدينكة،   بس ب معدال  النمو  1954ما كا   ظليه خالل ظام 

ااه إىل مزيد من االحنراف ظن خط االحندار املستقيا بني ظكدد سككان    1964خط التوزع   ظام 

والكيت جكاء   تيجكة ترككز االسكتامارا  التنمويكة ومؤسسكا  الدولكة فيهكا           املدن اللي ية ومرات ها،

تتضكح مالمكح تلكك السكيطرة   تضكاؤل أحجكام       اعة   املراحل األوىل للمسكرية التنمويكة، و  خب

الكيت زاد حجمهكا   ظكام    سكان مدينة طكرابلس،   ظدد سكا ها قياسًا بعددسكان بقية املدن وه وط 

املقكدر بنحكو   احلجكا   -ألف  سمة ظن احلجا املفرتض هلا وفقًا لقاظدة املرت ة  115بنحو  1964

احنرافكًا إجيابيكًا ظكن حجمهكا املفكرتض       مدينكة بنغكاز   سّجل  كما  -(2ملحق ) -ألف  سمة  180

ألف  سمة، وإن كا   العالقة بني حجمي مدينكة طكرابلس ومدينكة بنغكاز  سكّجل  زيكادة        50مبقدار 

ظن  سك ة جممكوع سككان    %  47إىل سكان مدينة بنغاز   ة اخنفض   سلصاحل مدينة طرابلس، حيث 
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احلجكا وهكي    -ا حسكب قاظكدة املرت كة    واليت تقل ظن النس ة املفرتضة هل 1964ظام مدينة طرابلس 

50 %. 

   حلجاحبسب قاظدة املرت ة وا 1964( توزع مراتب أحجام املدن اللي ية لعام 4شكل )

 )قاظدة زي ف(
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 ترتيب املدن                                 (.2املصدر: بيا ا  امللحق )

فكًا  ل احنراالكيت ظلك  تسكج   يمنة احلضرية بشكل أكار وضوحًا بني بقيكة املكدن   وت دو تلك اهل

الاكة  ملدينكة الا اظكدد سككان   حبيكث اخنفضك   سك ة    سال ًا بني أحجامها الفعلية وأحجامها النيرية، 

املكد يتني   ويالحكظ ذلكك مكن مقكدار اهلكوة بكني سككان        ،1954% ظن  س تها   ظام 7.2)در ة( إىل 

 ، سكمة  21400 ظكن  ألف  سمة، حبيث   يزد حجا املدينة الاالاكة  275لذ  ااوز األوىل والاالاة ا

لب النمو   السكان مما يعين أن أغ ،1954الذ  ال خيتلف كاريًا ظن حجا املدينة الاالاة   ظام و

دينة طرابلس الكيت  ممّالته الزيادة   أظداد سكان كاًل من  1964-1954احلضر   لي يا خالل الفرتة 

 % خالل الفرتة املذكورة.  100% ومدينة بنغاز  اليت من  بنس ة 128  بنس ة من

ألكف  سكمة أو    118ويالحظ كذلك مدى الت اين   حجا املدينتني الاا ية والاالاة الذ  ااوز 

أكار من مخسة أماال حجا مدينة در ة اليت متال املرت ة الاالاة بني أحجام املكدن اللي يكة   ما تاثل 

كما اخنفض  كذلك  س ة متايل املدن من املرت ة الرابعكة وحتكى املرت كة السكابعة مكن       .1964ظام 

% خكالل الفكرتة   6.6% إىل 12حجا املدينة األوىل، فقد اخنفض   س ة املدينة الرابعة )الزاوية( مكن  

جكدابيا(  ا% أمكا املدينكة اخلامسكة )   25وهي  س ة تقل كاريًا ظن  س تها املفرتضة وهي  1954-1964
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% واخنفضك   سك ة املدينكة    5.6% إىل 7.7% فقكد اخنفضك   سك تها مكن     20ليت يفرتض أ ها متاكل  ا

 السابعة.ذا  املرت ة % بالنس ة للمدينة 5.4% إىل 6.1% ومن 5.5% إىل 6.9السادسة من 

ككون ظكن   بعكد مكا ت  أ كا  ظلى مرات ها  وظليه تكن القول: إن توزيع أحجام املدن اللي ية بناء

للييب الكذ   يام احلضر  االنمما يشري إىل أن  ،احلجا -الي الذ   اد  به قاظدة املرت ة التوزع املا

 ،ا من جهةرا  إقليمهوزيادة امتصاعها ملقد ،املدينة األوىلوهيمنة أع ح لتاًل  تيجة زيادة حجا 

ا مكن  اتهفقها وخدموزيادة الضغط ظلى مرا ة، يوحرمان املدن األعغر من النمو الط يعي من جهة ثا

 .لس عينيا ى بداية ااملدينة األوىل استمر  حت اوي دو أن تلك اهليمنة اليت اتصف  بهجهة ثالاة. 

( مدينكة    36 وعكل  إىل ) ( أ ه ظلى الرغا من التزايد   أظداد املدن اللي ية اليت5ي دو من الشكل ) -3

نكة األوىل،  احل املديا يكة رجحك  لصك   إال أن ط يعة العالقة احلجميكة بكني املكدينتني األوىل والا    1973ظام 

 230ن ىل أكاكر مك  بلف مقدار الفرع بني احلجا الفعلي ملدينة طرابلس وحجمها النير  املفكرتض إ حيث 

 .1973% من ظدد سكان مدينة طرابلس ظام 41و ما تاثل أ -(3ملحق ) -ألف  سمة 

 78دار بلف الي مبقجمها املاوظلى الرغا من أن املدينة الاا ية )بنغاز ( سّجل  حجمًا يزيد ظن ح

ذ  يعكس النمكو  األمر ال، % من سكان مدينة طرابلس43ألف  سمة، إال أن  س ة سكا ها   تزد ظن 

ني أظكداد سككان   إذ بلف مقدار الفاعل بك  ،1973-1964السريع الذ  شهدته هذه األخرية خالل الفرتة 

   .ألف 313.5املدينني حنو 

   حلجاحبسب قاظدة املرت ة وا 1973ن اللي ية لعام ( توزع مراتب أحجام املد5شكل )

 )قاظدة زي ف(
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ت تعكد ككاريًا    هكي  سكمة ف  46890أما املدينة الواقعة   الرتتيب الاالث )الزاوية( حبجا سكا ي 

احندار  عورة  ألف  سمة، والذ  ي دو  60بفارع يصل إىل أكار من ، املستقيا االحندارظن خط 

سمة، وييهر مقدار ( ألف  216حاد   حجا هذه املدينة مقار ة باملدينة الاا ية بفارع يزيد ظن )

الذ   رت ة الاالاةا  املينة ذواملد الفرع أكار وضوحًا ظند املقار ة بني املدينة ذا  املرت ة األوىل

% 25ص بلكف  % وبكنق 8.5ألف  سمة، وظلى ذلك فلا تزد  س ة متايل مدينة الزاويكة ظكن    505.8بلف 

ا املدينكة  ( مكرة قكدر حجك   12) وحنك  اليت مالك   ،ظن النس ة املفرتضة هلا من حجا مدينة طرابلس

ا  ذكان املدينكة  لنير  لسااثل التوزيع ت مما يعين أن سكان مدينة الزاوية )املرت ة الاالاة(الاالاة. 

يكة  ملرت ة احلاداة وحتى ايدل ظلى النقص   املدن من املرت ة الاال األمر الذ  ،املرت ة الاا ية ظشر

 .1973ظشر من اهليكل العمرا ي املد ي   لي يا خالل ظام 

لا تشكل سوى ف ،ألف  سمة 40.6بلف  يا كأما املدينة ذا  املرت ة الرابعة )مصراتة( حبجا س

ين أن ممكا يعك  ، من سكان مدينة طرابلس وهي  س ة تقل كاريًا ظن ربع سككان املدينكة األوىل   7.4%

لسككان   ألكف  سكمة ظكن العكدد املفكرتض      40مدينة مصراتة ظا   من  قصًا   حجمها بلف حنكو  

كمكا أن   حلجكا. ا -رت كة  املدينة الرابعة من مراتب األحجام السكا ية للمدن اللي ية وفقكًا لقاظكدة امل  

مكس  سك ة ظكن خُ  %   الوق  الذ  جيب أال تقل تلكك الن 6.8املد ية اخلامسة شكل   س ة   تتعد 

لييب خالل حلضر  الظدد سكان املدينة األوىل، وهو ما تكن أن يعما ظلى بقية املدن   النيام ا

 .1973ظام 

مع  ظليه فضل مما كا  أحلجمية بصورة مرات ها ا   تيام ينحو حنو االبدأ اااه املدن اللي ية  -4

  (6)الشككل  من  دوما ي ك ،السيما بالنس ة للمدينة ذا  املرت ة احلجمية الاا ية منتصف الاما ينيا ،

ن مدينكة بنغكاز    أومنه تكن مالحية ، 1984يشري إىل توزع املراتب احلجمية   لي يا لعام الذ  

 %47سكّجل   ، حيكث  1973كا ها مقار ة بنس تها   ظكام  )املرت ة الاا ية( شهد  حتسنًا    س ة س

  .1984  ظام  ألف  سمة 450 بلف ، وحبجا سكا يمن ظدد سكان مدينة طرابلس

 يقكار   مكا مّالك    املدينة الاالاة )مصكراتة( الكيت  سكان كما يالحظ االرتفاع الذ  شهدته  س ة 

ين أن ألكف  سكمة، ممكا يعك     131% من سكان مدينة طرابلس وحبجا سكا ي وعل إىل أكار من 14

 املدينة األوىل مّال  حنو س عة أماال حجا املدينة الاالاة.  

دى إىل أكما أن ارتفاع معكدال  النمكو السككا ي ملعيكا املكدن املتوسكطة وعكغرية احلجكا         

 سك ة   ل سكجّ مكااًل  ارتفاع  س ة متايل أغلب املدن ومن لتلف األحجام مقار ة بنسك ها السكابقة. ف  

، كمكا  1984-1973ة خالل الفرت % من سكان املدينة األوىل9.5 % إىل7.3ارتفاظًا من  الرابعةاملدينة 

حلكال بالنسك ة   وككذلك ا  % خكالل الفكرتة ذاتهكا.   7.1% إىل 6.7زاد   س ة سكان املدينة اخلامسة من 

   لي يا.   احلضر  اهليكل العمرا ياليت تشكل دن املل قية 
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    حلجاحبسب قاظدة املرت ة وا 1984ن اللي ية لعام ( توزع مراتب أحجام املد6شكل )

 )قاظدة زي ف(

1 10 100

10

100

1 10
3

1 10
4

1 10
5

1 10
6

1 10
7

y

z

x

 ترتيب املدن                    (.2املصدر: بيا ا  امللحق )

ه حكداث هكذ  إوظليه تكن القكول: إن ط يعكة النمكو االقتصكاد  الكذ  شكهدته الك الد أسكها           

تطكور  ل ل األوىللنيام احلضر  اللييب الذ  هيمن  ظليكه مدينكة طكرابلس   املراحك    التغريا    ا

لكة  د اااه الدويمنة بعالتنمية املكا ية اليت أسهم    مراحلها الالحقة   التقليل من حدة تلك اهل

 جا اليت منوسطة احلالسيما املدن مت ،إىل تهياة اليروف املالئمة لتنمية املدن من لتلف الفاا 

مدينكة   تصكف  بهكا  والتخفيف من شكدة اهليمنكة الكيت ا    ،شأ ها تقليل حدة التفاو  بني أحجام املدن

 .طرابلس

مكدى    -(7كل )شك  -1995  ظكام   هكا مرات واللي ية  ني مؤشرا  توازن توزع أحجام املدن ت -5

 الاا يكة  مدينكة لللنسك ة  التطور الذ  حدث   العالقة بني أحجام املدن   لي يا ومرات ها، السيما با

عف ضك  طرابلس ف، حبيث مالث مدينة اليت مّال   س ة تطابق  مع حجمها املاالي حبسب قاظدة زي

  سمة.   589850احلجا السكا ي ملدينة بنغاز  الذ  بلف 

 ألكف  سكمة،    211.2مس املدينة األوىل حبجا بلف أما املدينة الاالاة )مصراتة( فإ ها شكل  ُخ

 أن هيككل  حجكا املدينكة اخلامسكة   الرتتيكب النيكر  ممكا يكدل ظلكى         وهو حجا تاثل تقري كاً 

ظناعكر ذلكك    يهكر تكوزع  يالعمران املد ي   لي يا آ ذاك افتقر إىل املرت تني الاالاة والرابعة حتكى  

   .اهليكل   شكل مطابق لتوزع قاظدة املرت ة واحلجا
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 ال ًاسك  ًااحنرافجل   ة التاسعة سأن املدن من املرت ة الاالاة وحتى املرت (7)يالحظ من الشكل 

ر مكن   بلكف أكاك  الكيت سكّجل   قصكاً    ،)مدينكة سك ها(   ظن أحجامها املالى، السيما املدينة اخلامسكة 

الفاكة  عشكرين ) بينمكا ت كدو املكدن مكن املرت كة العاشكرة وحتكى املرت كة السكابعة وال           سمة. ألف60

رتة  يكة خكالل فك   ي ألحجام املدن الليألف  سمة( أقر  ما تكن من التوزيع املاال 80-30احلجمية 

ا يؤككد ظلكى النمكو الكذ      ممك  -(5ملحكق )  -واليت تأخذ منطًا يقرت  من اخلط املسكتقيا ، الدراسة

جكام  وزع األحشهدته املدن اللي ية متوسكطة احلجكا ودورهكا   التقليكل مكن حكدة االحنكدار   تك        

 السكا ية للمدن.

ألكف   25ن كا ية ظك العشرين واليت تقكل أحجامهكا السك   أما املدن اليت ت دأ من املرت ة الاامنة و

 خكط من كاري بنه أد ى لك سمة فإ ها تيهر كأ ها منيومة مستقلة تأخذ احندارًا أش ه باخلط املستقيا 

غر مكن املااليكة   ككون أحجامهكا الفعليكة أعك     1995التوزع املاالي ألحجام املدن اللي ية خالل ظكام  

 .بكاري

   حلجاحبسب قاظدة املرت ة وا 1995املدن اللي ية لعام ( توزع مراتب أحجام 7شكل )

 )قاظدة زي ف(
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 )إقليا طكرابلس، إقلكيا بنغكاز ، إقلكيا     ألربعةوبالنير إىل توزع أحجام املدن   أقاليا ال الد ا

يتضح أن سكان مدينة طرابلس مالوا حنو مخس مرا  مقدار  1995  ظام  (*)(، إقليا اخلليجس ها

. أمكا  1984سكان املدينة الاا ية   اإلقليا الغربي بعد أن كا   متال أكار من س ع مكرا    ظكام   

ة الاا يكة    اإلقليا الشرقي فقد بلف سكان مدينة بنغاز  أكار من س  مرا  مقار كة بسككان املدينك   

  اإلقليا )مدينة ال يضاء(. بينما شكل  مدينة س ها ثالثة أماال املدينة الاا يكة   اإلقلكيا اجلنكوبي    

% 68و  إقليا اخلليج بلف سكان املدينة الاا ية   اإلقليا )مدينكة سكر ( حنكو     وهي مدينة براك.

 .من ظدد سكان املدينة اليت حتتل املرت ة األوىل )مدينة اجدابيا(

-250 ا مكا بكني  وظليه فإن منيومة املدن   اإلقليا الغربي افتقر  إىل مدن تراوح  أحجامه

  سكمة   حالكة طكرابلس بشككل    ألكف   1157.5ألف  سمة حيث تنحكدر أحجكام املكدن مكن      1150

شكرقي   اإلقلكيا ال  سمة بالنسك ة للمدينكة الاا يكة   اإلقلكيا )مصكراتة(. و       ألف 221.2فجائي إىل 

مة مكن اإلقلكيا   ألف   حني افتقر  منيو 550-100ملدن اليت ترتاوح ظدد سكا ها ما بني ا عدم  ا

قلكيا اخللكيج   بينما احنصر  أحجكام املكدن   إ   ألف  سمة. 100-35اجلنوبي إىل األحجام ما بني 

نة بني املدي ة املنافسةألف  سمة، حبيث يتميز هذا اإلقليا بعدم سيادة املدينة األوىل  تيج 83-5بني 

لسكريع الكذ    االتطكور   األوىل )اجدابيا( واملدينة الاا ية )سكر (، السكيما   الفكرتة األخكرية  تيجكة     

ا اخللكيج    إقلكي  شهدته األخرية، حبيث يتوقع أن تتخلى مدينة اجدابيا ظكن مكا تهكا كمدينكة أوىل   

 حلسا  مدينة سر .

                                                 

 .( اليت توضح األقاليا التخطيطية الرئيسة   لي يا29راجع اخلارطة ) (*) 
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 األمال للمدينة اللي ية. احلجا

أقدم العصور، وإن كا   اظتمد  ظلى املفهوم اخليكالي،   إىلدينة فكرة احلجا األمال للم تعود

، كمكا دظكا     سكمة  5040تتعداه وهكو   أال جيبلسكان مدينته الفاضلة  أمالفقد اقرتح أفالطون حدًا 

بشكرط أال يهكدد    للفرداالحتياجا  الضرورية  وفريأرسطو إىل حتديد حجا أمال للسكان يضمن ت

  هكوارد  نكزر ي اي( دظكا  1898أواخر القكرن التاسكع ظشكر )    و . (1) اطيةذلك األوضاع األمنية واال ض

Ebenezer  Howard    50-30أماكل للمدينكة يكرتاوح بكني      ( إىل حجٍااحلدائقية )مدن الغد كتابه 

  . (2)املدن الك رية ومشاكلها املزمنة  مساوئألف  سمة جين ها 

االخكتالف     مكن  أل سب للمدينة ا طالقكاً النير حول تقدير احلجا األمال أو ا وجها  ت اين 

  املدن، حيث اقرتحك  بعكض الدراسكا      واالقتصاد احتسا  حسنا  ومساوئ الرتكز السكا ي 

 أخكرى   دراسكا   وظكدّ  .ألكف  سكمة   250ألحجام املدن   حدود  أظلى   أمريكا الشمالية حدًا

اظتكرب   بينمكا  .(3)نية األساسية فيهكا توافر خدما  ال  لضمانأد ى للمدن  ًاحد سمة  الفآحجا ظشرة 

االقتصكادية   النكاحيتني ألف  سمة هو احلجكا األ سكب للمدينكة مكن      150العلماء الروس أن احلجا 

الذ   قكق هلكا    ،حجا املليون  سمة أفضل املعايري احلجمية للمدينة والعمرا ية، و  فر سا اظترب

 .(4)هلامة إقليمها واألقاليا التابعة خلد املستدامووفورا  تضمن هلا النمو الذاتي  مزايا

ألككف  سككمة ظلككى األقككل  200-100أن حجككا  Colin Clark (1940)بينمككا اظتقككد كككولن كككالرك 

وضع حجمًا للمدينة املااليكة   فقد Corbusier  ه. أما كوربوزي (5)ضرور  لتوفري قدر كا  من اخلدما 

     . (6)ماليني  سمة 3بك 

ذا  كفاءة  تكونأن املدن اليت يقل سكا ها ظن املليون  سمة  1965 ظام Neutzeاظترب  يوتز و

تأكيكده     وذلك ،واحدة  قطةظالية    شر التنمية وظدم تركز أوجه النشاط اإل تاجي والسكان   

أككد   إذ معكارض   رأ   لكه كان ف  Alonso Williamأما وليا ألو سو  .التنييا اجلغرا  للمدن أهميةظلى 

                                                 

 . 47، ص1985، بغداد، بغداد جامعة ،م ادئ ظلا الدتوغرافية ، محاد يو س (1)

 .185العمران، مرجع سابق، ص جغرافية ،أبوظيا ة فتحي( 2)

  د اإلله أبوظيكا ، را ، حترير ظالتخطيط والتنمية   املنيور اجلغ  دن التنمية   الكوي ، أبو ظيا ، التخطيط مل إللهظ د ا (3)

    .532، ص1983 ،الكوي  املط وظا ،وكالة 

  .283مرجع سابق، صالتخطيط اإلقليمي، حسن الفتوى، ( 4)

 .271، جغرافية املدن، مرجع سابق، صمحدان مجال (5)

 .275 فسه، ص السابق املرجع (6)
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 املرتفعكة النسك ية   لتكلفكة أن ا    شكر التنميكة، موضكحاً    )املكدن الرئيسكة(   وبوليتانامليرتظلى دور 

  . (1)إىل اهلام  إذا ما أع ح املركز مزدمحًا التوجهل فّضسوف ُت   املدن الكربى عوامل اإل تاجل

  :( 2)منها ،حتديد مفهوم احلد األمال للحجا السكا ي  وقد تعدد  وجها  النير  هذا

ئض( السككا ي والتخلخكل   احلد الذ  يفصل بني حاليت االكتياظ )الفا بأ ه   Rappartر ارابظرفه  -1

 )النقص( السكا ي.

األكار  فعًا وفائدة دون حتديد سقف للحد  السكا ياحلجا  بأ ه Wicksell ظرفه ويكسل -2

 األقصى للسكان. 

أهداف حمددة تتعلق باملصاحل ظلى  يقتصراحلد األمال للسكان جيب أال  أن Landry ال در يرى  -3

وحتقيق الرفاه  ،والرتابط بني تلك األهداف من جهة التوازنق يواملعايري االقتصادية الفردية، وإمنا لتحق

 ثا ية. جهةوالرخاء للمجتمع ككل من 

ممكن  اع أكرب قدرأن احلجا األمال للسكان هو ظدد السكان الذ   قق إش  الراو بينما يرى  -4

مستوى   وطه إىلديه املادية وغري املادية اليت يسعى األفراد إىل حتقيقها، ويؤد  تع احلاجا من 

 ذلك اإلش اع.

ويرى خري أن احلجا األمال للمدينة   حد ذاته ذو خاعية متغرية )ديناميكية(، فمن الصكعب   -5

ظمليككًا تككوافر معيككار مرجعككي حمككدد تكككن ظلككى أساسككه حتديككد األحجككام املالككى للمراكككز 

ة،  تيجككة تغككري العوامككل املشكككِّلة لتلككك األحجككام ماككل حتسككينا  وسككائل النقككل     احلضككري

 .( 3)واملواعال  وتغري أمناط اإل تاج ووسائله وتعديال  االتساع املكا ي وامتداداته

 ،احلجكا حكول تقيكيا املزايكا الكيت تتمتكع بهكا املكدن كك رية         كذلك النير كما ت اين  وجها  

التخصكص   وزيكادة تركز السكان   هذه املكدن، ماكل تقسكيا العمكل     والوفورا  اليت تتحقق  تيجة 

 ظالقكا  قيام تنموية، وملشاريع الا امع تيجة مزايا  ،تكلفته ليقلتووتنويعه  اإل تاججودة وحتسني 

ألن العديد مكن   ،هاها املدينة وتعدد وظائفقدم اخلدما  اليت تنيسوحت ،ملشاريعبني تلك املية اتك

إىل أن املكدن الككربى تسكمح بوجكود أرقكى       إضكافة ، ال ضمن تلكك األحجكام  الوظائف ال متارس إ

وحتى املدن املتوسطة  ،تفتقر إليها املدن الصغرية واليت ،اخلدما  االجتماظية اليت ينشدها السكان

الكربى هي األقدر ظلى تنميكة وتطكوير اجملمعكا  اخلدميكة      املدنولذا اظترب  .   بعض األحيان

                                                 

 .92ص، 1994دار األ دلس للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ظوض احلداد، األوجه املكا ية للتنمية اإلقليمية،  (1)

 ،2002اجلكزء األول، بيك  احلكمكة، بغكداد،      ،دراسة حتليلية   املشكال  الدتوغرافية ،الراو ، سكان الوطن العربي منصور (2)

 .60ص

 .  93، ص2005ياة املوسوظة العربية، دمشق، عفوح خري، التخطيط احلضر ، ه (3)
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لتل ية طموحا  اإل سكان املعاعكر كو هكا املككان الكذ  اتمكع فيكه املراككز          ضلواألف ،واإل تاجية

  .(1)والاقافية والنخب الوطنية العلمية

 سكطة دن املتواملك منو الوفورا  تنمو املدن الكربى ظادة مبعدال  أسرع من  هذهإىل  وبالنير

تصل  ظندما ،ةالدول   اقتصاديا  السوع، حتى يتا تدخل اجلها  املسؤولة   السيما والصغرى

 دينكة املتعكدى  املدن الكربى إىل مرحلة تنقلب معها تلكك امليكزا  إىل مسكاوئ، بعكد أن ت     أحجام

نكة  املدي افكق مرضكغط ظلكى   الظت ة من الضخامة يصاح ها زيادة تككاليف احليكاة وتعقكدها، وزيكادة     

ها ظلكى  قكدرت  دهايفقو املدينةكما يصاحب ذلك أيضا استنكزاف ملوارد إقليا  .ومؤسساتها اخلدمية

مكن هنكا   ، وادادهمكع تزايكد أظك    املتناميكة النمو الذاتي، وتص ح ظاجزة ظن تل ية احتياجا  السكان 

 أحجامهكا  حتكى تيكل   ،الكربى وحتجيمها حلضريةاجاء  املطالب بضرورة احلد من منو املراكز 

 .األعغر املدنتشجيع منو مقابل ،السكا ية ضمن احلدود املق ولة

دون  املتضكخمة لتأكيد ظلى أن احلجا األ سب قد ااوزته العديد من مدن العا  وتكن ا هذا

 هذه املدن يشكري إىل تكد ي املسكتوى املكاد       حلالةأن اال ط اع العام  إذ ،حسابا  ةالرجوع إىل أي

للمدن اليت   تصكل إىل مرحلكة التضكخا تتطلكب الضكرورة حتديكد        بالنس ةفيها، إال أ ه  واإل سا ي

اكاوزه أم ال، وذلكك مكن     مت قكد  ، ولو بشكل تقرييب ملعرفة ما إذا كان هذا احلجاألمالاحجمها 

   :  (2)خالل طريقتني هما

تزايكدة  لتككاليف امل اخالل متابعة  منظلى تقدير احلجا األمال للمدينة  :الطريقة األوىل تعتمد - 1

ف بعد تلك  التضاظ ليف النمو ، ثا ت دأ تكامعينةلنمو تلك املدينة اليت ت دو مق ولة ظند أحجام 

ة جكا املدينك  حجيب أن ييل  ولذا .ااوز  حجمها األمال بأ هااحلدود، ظند ذلك توعف املدينة 

 هكا حتكدد   أالطريقكة   . غري أ ه يؤخذ ظلى هكذه التكلفة   ًاك ري ًاظند حدود معينة ال تتطلب تضاظف

لقصكور    ملدينة واإىل زيادة أظ اء ا الذ  يؤد  ااوزه احلرجاحلجا املناسب للمدينة ظند احلد 

ومنشكتتها   ة وهيكلكها وتعقد حياتها  تيجة ظدم مالءمة واقكع املدينك   واختناقهااخلدما  اليت تقدمها 

 .السكا يحلجمها 

بكني مجلكة الوفكورا  االقتصكادية      املقار ة:  دد احلجا األمال من خالل الطريقة الاا ية و  - 2

يكؤد  إىل ريكع    السككان ومجلكة تكاليفهكا، فكإذا ككان التزايكد   أظكداد       املدينكة   لنمو واالجتماظية

أما إذا كان مقكدار التككاليف    فيه، مرغوبًا ووفورا  إضافية أكرب من التكاليف يص ح ذلك النمو أمرًا

                                                 

 .235ص ،1982مط عة الداود ، دمشق، الفتوى، التخطيط اإلقليمي،  حسن (1)

وبأها املشاكل اليت يتناوهلا، جملة املدينكة العربيكة، جملكة متخصصكة تصكدرها       املدن، تعريف باقتصاد لي دركزحممد ىري  (2)

 . 57، ص1988م السابعة، يناير، العا 29العدد   ،املدن العربية منيمة
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وجيكب احلكد منكه وتوجيهكه إىل املكدن       ،فيكه  مرغكو  أظلى من الوفورا  ظندئذ يص ح النمو غكري  

ظنكده التككاليف    تتسكاوى جا األمال للمدينكة يقكل ظكن ذلكك احلجكا الكذ        أن احل مبعنى .األخرى

حتتكاج إىل معطيكا  لتحديكد     الطريقكة والوفورا  النامجة ظن النمو السكا ي، غري أن تط يكق هكذه   

 وفورا  النمو وتقدير تكاليفه.  

اديكة(  )امل االقتصكادية ارت ط  فكرة احلجا األمال للمدينة   كاري من األحيكان باملعكايري    لقد

من خالل حتديد مسكتوى احلكد    ،السكا يللتمييز بني حاليت النقص السكا ي واالكتياظ أو الفائض 

 للمفهكوم  وفقكاً  ،مستوى ملتوسط دخل الفرد أظلىاألمال االقتصاد  لسكان املدينة الذ  يتطابق مع 

أ  زيكادة    حيث يالحكظ أن   ،تناقص( - ث ا  - تزايداالقتصاد  املعروف بقا ون تناقص الغلة )

زيككادة أسككرع   معككدال  اإل تككاج )الوفككورا  االقتصككادية( الككيت تسككاظد ظلككى   يصككاح هاالسكككان 

 املدينكة   ظملية اإل تكاج ومبعكدال  تفكوع معكدال  النمكو السككا ي )مرحلكة حتكول          االستمرار

زايكد  الت معكدال  الصغرية إىل مدينة متوسطة ثا إىل مدينة كك رية( إىل احلكد الكذ  تتسكاوى ظنكده      

تال احلد األقصى ملستوى احلياة األفضل  الذ  ،وتطور اخلدما  اإل تاجتزايد السكا ي ومعدال  

احلجكا السككا ي تكؤد  إىل تراجكع       وبعد هذا احلد تصك ح أ  زيكادة    .)احلجا األمال للسكان(

  املكدن  الفائض السككا ي   أو)مرحلة االكتياظ  اد تكاليفهيزاتووكفاءة اخلدما  معدال  اإل تاج 

وتضخمها    هامن جراء إفراط منووتأزم   مشكال  املدينة حتدث خسارة ك رية و. (1)الكربى(

وتعقكد األجهكزة    ال يايكة  املشكاكل مال تعقد مشاكل النقكل وبكروز    ،املدى بعيدظل غيا  التخطيط 

إىل اخلكدما   العشكوائية الكيت تفتقكر     التجمعكا  ، ظالوة ظلى بكروز  املدينية واختالل التكامل بينها

واستنزاف املوارد املادية وال شرية للمناطق الريفية احمليطة بها، وتصك ح املدينكة ظكاجزة     ،األساسية

 وتككن جيب ترشيد ذلك النمو والتحكا فيه للحد مكن تكاليفكه.    ولذاظن إش اع حاجا  سكا ها، 

 :  تيايل هذه العالقة   الشكل اآلمت

                 

                                                 

 .63مرجع سابق، صسكان الوطن العربي، الراو ،  منصور (1)
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 منوها ووفورا قة بني منو سكان املدينة ( العال8) شكل  

 

 

 

  

 

                                                                احلجا األمال                                        

 

 

 

 

          

 تصكادية االقري أ ه ظند حتديد احلجا األمال لسكان املدينة جيب أال يقتصكر ظلكى املعكاي    ريغ

ظيكة تسكعى   أو اجتما ثقافيةأو  اسرتاتيجيةد يرت ط ذلك احلجا بأهداف سياسية أو )املادية( وإمنا ق

 .الدولة إىل حتقيقها للفرد واجملتمع

ظلكى  وذلكك   لسككا ي الرغا من أن أحجام بعكض املكدن وعكل  إىل مرحلكة اإلفكراط ا      ظلىو

 املكدن تلكك   وظلى حسا  بقية املدن األخرى من جهة ثا يكة، ألن  ،األقاليا الريفية من جهة حسا 

ممكا يهكدد    ،املكدن  بقيكة املتضخمة ما كان هلا أن حتقق هذا النمو املفرط إال بالتأثري امل اشر ظلى 

لككل املكدن، ألن ظالقكا      شكامل التوازن اإلقليمي، إال أ ه من املؤكد استحالة حتديد حجكا أماكل   

التكأثري   إىل تتكد وذ  فك    ذا إن الك عض منهكا أعك ح    بكل  ،الكاري من املدن   تعد حمددة إقليميًا

  . (1)ريب   ارتفاع احلد األ سب ألحجام املدن بالالعاملي   ظل احلضارة احلدياة اليت أثر  

فاألحجكام تكرت ط    أماكل،  ال يوجد حجا مد ي تكن ظده حجمكاً  إ ه :ذلك تكن القول وظلى

قكد خيتلكف    كمكا  مكان حجمه األ سب الذ  تيزه ظن غكريه مكن األمكنكة،    فلكل ،باملكان والزمان

احتياجكا    لتل يكة فر املكوارد  اخكر، وذلكك حسكب تكو    آلاحلجا املناسب للمكان الواحد مكن زمكن   

   وفقكدا ها  ،السكيما الكك رية منهكا    ،أل  منيومة ظمرا ية ضرورية ألن املدن الكربى تعّدوالسكان، 

ا هكذه املكدن إىل   تتضكخ  أنتلك املنيومة، إال أ ه من غري الط يعي    أغلب احلاال  يعين  قصًا

ك رية بينهكا وبكني بقيكة املكدن        حجميةاحلد الذ  يتجاوز إمكا اتها ومواردها، وخيلق اختالفا  

                                                 

 .275محدان، جغرافية املدن، مرجع سابق، ص مجال (1)
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 لتحقيكق أن تكون ماالية  كنوت ،مرغوبة ومطلوبة املد يةاملنيومة العمرا ية. ولذا فإن كل األحجام 

 .  (1)التوازن   النسيج املد ي من لتلف الرتب احلجمية

الككربى   املكدن اخلطط اإلقليمية ظند تصميا منيوما  املراكز املد ية للحد من توسكع   تسعى

حتقيكق تكوازن تلكك     ظلىمقابل حتفيز منو املدن املتوسطة والصغرية وتوسعها، إال أ ه ظند العمل 

تعسكفي، وإمنكا مكن     أواملنيوما  جيب ظدم وقف منو املدن الكربى واملتضكخمة بشككل قمعكي    

املكدن املتوسكطة والصكغرية     إىلملشكاريع اإل تاجيكة واخلدميكة    اامل اشر لتوجيه  خالل التدخل غري

اخلدما  وال نى التحتيكة ومتكينهكا    وتوفريوتشجيع ظوامل اجلذ  فيها، مال التسهيال  والقروض 

لككل   النمكو   إلمكا كا التقييا اجلغكرا    ظلى اظتمادًا ،بهامن تأدية دورها والقيام بوظائفها املناطة 

 . (2)ثا ية جهةة ظلى حدة من جهة، وجملموع املدن   اإلقليا من مدين

 من العوامكل  ظلى ظدٍد قفويتو ومتغريًا  س يًا أمرًاويعد تعيني احلد املاالي للمدينة اللي ية  هذا

ا  وطاقكا   ا ا  وثرووما  ويه من إمك ،املدينةتتصل باملكان الذ  تشغله  ،املتفاظلة فيما بينها

  ظمليكة   هسكتفادة منك  احتياطي للنمو الكامن واملمكن اال متالواليت  ،ابلة لالستامارمستامرة أو ق

ل مدينة لي يا، فلك منوذجًا أمال حلجا املدن  إ  صمايصعب أن  وظليه .املدينة حجاالتن ؤ بنمو 

ى ة إىل أخكر ووظيفتها، كما أن ذلك قد خيتلف مكن فكرت   موقعهاحجمًا أ سب يتماشى مع مقوما  

 للنمكو  اسكتيعابها  ومكدى  أو تلكك،  ملدينكة االكذ  حققتكه هكذه     للتطكور  لمدينة الواحدة وفقًال ة بالنس

المكح  حتكدد امل  سري ذلك النمو. ومع ذلك هنكاك بعكض العوامكل الكيت     لنمط السكا ي املتوقع وفقًا

 م منها:  احجاأل هاملاالية للمدن   لي يا جيب مراظاتها ظند تقدير هذ لألحجامالعامة 

م  سكب ألحجكا  : حبيث يراظى ظند حتديد احلد األواااها  منوه ال الدالكلي لسكان  جااحل - 1

مكا زاد  لنمكو. فكل اي دو من خالل متابعة اااها  ذلكك   ذ ال ،سكان ال الد منواملدن سيناريوها  

مكو  ا فكإن الن ثك كان ذلك داللة ظلى ارتفاع احلد األ سب حلجكا املدينكة، ومكن     الدولةحجا سكان 

 حلجكا ا سكقف اع الذ  شهد  لي يا خالل النصف الاا ي من القرن العشكرين أدى إىل ارتفك   يالسكا 

يكون  سكمة   رابلس مبلس يل املاال أن حندد حجمًا منوذجيًا ملدينة ط ظلى األمال، فلا يكن معقواًل

 بينمكا  لكك احلجكا،  ذمليون  سمة   الفرتة اليت بالكاد بلف فيها جمموع سكان ال الد   صفأو حتى 

 سمة.  ااوز إمجالي السكان اخلمسة ماليني   ظندما كن اظت ار ذلك احلجا مناس ًات

لتمكدن يتزايكد   ا درجةة أن لنس ة التمدن وأظداد املدن أثرها   حتديد احلجا األمال، فمع زياد كما

   سكا ها.   أظداد توزعسكان املدن الذ  يتطلب زيادة مقدار احلجا الذ   قق للمدن أفضل 

                                                 

 .92مرجع سابق، ص امل ادئ العامة جلغرافية ال مدن،عافيتا وآخرون،  حممد (1)

 .   238الفتوى، التخطيط اإلقليمي، مرجع سابق، ص حسن (2)
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ئف  يعكة الوظكا  احلجا األمال للمدينة حبجا و وظيكة املكوارد وط   حتديديرت ط  املوارد: جاح - 2

لكى إظالكة   دينكة أقكدر ظ  امل كا ك   أكرب وأكار تنوظًا املواردكا   كمية  فكلما ،املدينةاليت متارسها 

سكها    رد يلك املوافر تاحلجمها، كما أن تو األ سبأظداد أكرب من السكان، وبالتالي تزايد املدى 

الكذ    ،ع خكدماتها وزيادة مدى  فوذها و طكا  ،وظائف املدينة وتعددالتطور االقتصاد  واالجتماظي 

الد   قتصكاد  للك   ومن خالل مقار ة الوضع اال. املاالي لتلك املدينة احلجايعكس بدوره ارتفاع 

 . اللي يةدن مال للمألاالنفط وما بعده تكن إدراك أهمية هذا العامل   حتديد احلجا  ق لفرتتي ما 

يكه  ضكرية وتوج للمراككز احل  اإلقليميظند ت ين مناذج وسياسا  للتوازن  :ةاحلضري السياسا  - 3

ككربى مقابكل   املدن ال اليت وعل  إليها السكا يةالنشاطا  االقتصادية يعين ذلك االكتفاء باألحجام 

 أمكا ن، هكذه املكد   نموذجي لسككان يسها   رفع املقدار ال الذ األمر  ،دظا منو بقية املدن األخرى

فكإن   ، ريةالكك لمكدن    حالة اظتماد منوذج للتنمية املركزة ظلى أساس النمو السريع غكري املقيكد ل  

هلرمكي  لتسلسكل ا ا واخكتالل ذلك سيؤد  إىل زيادة مقدار اهلوة بني املدن الكربى واملكدن الصكغرى   

 املتوازن.  

يؤككد   الكذ   (*)املسكتق لية  اااهاتكه  يا وتوقعا    لي التحضرإىل التوجه العام لنمط  وبالنير

متالكهما   -ظاعكمتان   -تان رئيسك منيكومتني ظمكرا يتني )حاضكرتان     إىلظلى استمرار ا قسام ال الد 

التسلسل اهلرمكي أو   ظلى حتديد احلجا األمال للمدن   لي يا بناًء تكن (از مدينتا طرابلس وبنغ

متاكل مرككز    الكيت  -يشكري إىل أن مدينكة طكرابلس     الكذ    ،فيهاالرتيب لش كة التجمعا  احلضرية 

ظالقاتها الرت ية مع بقية   دد الذ  حجمها املاالي ااوز  -املنيومة العمرا ية الشمالية الغربية 

يفوقكون احلجكا    املدينكة يعكين أن سككان    ممكا   ، سكمة املدن التابعة هلا   إقليمها وهكو املليكون   

 يه بأكار من ربع مليون  سمة.  املاالي الذ  جيب أن ت قى ظل

ثا يكة   مدينكة كوط يعة مواردهكا ومكا تهكا    ومؤهالته( **)مدينة مصراتة فإن إمكا ا  موقعها أما

 سكمة، ممكا    مليونيقل ظن  صف  يفرتض أالحجا سكا ي أمال حتدد   اإلقليا الغربي من ال الد 

إىل حالكة ظمرا يكة    الوعكول ل يعين أن هذه املدينة جيب تنميتها وتطويرها بشكل أسكرع مكن أجك   

وذلك بزيكادة حجمهكا    ،  اإلقليا واملواردمتواز ة من حيث األحجام والوظائف وتوزع اإلمكا ا  

ألكف   350إىل  300املاالي بنحو  حجمها تقدير فيمكنأما مدينة الزاوية  .الضعف قرابةاحلالي إىل 

مدينكة غريكان باظت ارهكا مرككز      تنميكة  جيكب كمكا   .(2010)  سمة وذلك حتى  هاية العقكد احلكالي  
                                                 

ألخري من هذه اضمن الفصل  امنوهالنماذج واالااها  املتوقعة ملستق ل التوزع املكا ي للمدن اللي ية وآفاع  استعراض سيتا (*)

  الدراسة .

إضافة إىل  ،والصلب حديدللثا ي من حيث األهمية   اإلقليا الغربي من ال الد ووجود اجملمع الصناظي   ميناءوظيفتها ك (**)

 .أهمية دورها كمركز إقليمي   املنطقة منكا ، مما يزيد  200ينة طرابلس بنحو بعدها ظن مد
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ألكف  سكمة. وككذلك احلكال      250-200الغربي إىل حجا سكا ي يرتاوح بني  اجل ل إقليمي ملنطقة

 اللييب )فزان(. اجلنو  ملدينة س ها اليت متال مركز إقليمي ملنطقة بالنس ة

 ،سكر   ،ارةوز ،نيزلكت  ،اخلمكس  :املدن اإلقليمية الفرظية )مراكز إداريكة( الكيت متالكها مكدن     أما

ا تتماكل بقيكة   بينمك  .ألف  سمة 200-150العجيال  فإن أحجامها املالى ترتاوح بني  ،عرمان ،يفرن

 الصكغرية وملتوسطة ااحمللي أو الفرع ال لد  بأحجام سكا ية ترتاوح بني فايت املدن  املستوىمدن 

 واملتوازن.   السلياألف  سمة، حتقيقا للرتتيب اهلرمي  100اليت تقل ظن 

كا ية السك  مهكا أحجامنيومة املدن الشرقية اليت متال مدينة بنغاز  مركزهكا الكرئيس فكإن     و 

وارده قلكيا ومك  اإل إمكا كا  تشري إىل أن تلك األحجام   تصل إىل احلد األمال الكذ  يتماشكى مكع    

و قعكا  النمك  . فمكن خكالل تو  احلضكرية وخباعة منطقة اجل ل األخضر والدور الوظيفي لتجمعاتها 

ظت ارهكا  بنغكاز  با  ملدينكة  سك اًً انم حجمكاً  عكدّ لي لسكان اإلقليا فإن حجا املليكون  سكمة يُ  املستق 

ألكف  سكمة    250حنو  إضافةيعين أ ه بإمكا ها  مما ،  إقليمها الرئيساملركز االقتصاد  واإلدار  

 أحجكام   ترتيكب   ألف  سمة. أما املدينة الاا ية 750-700ما بني  يرتاوحإىل حجمها احلالي الذ  

 ككا 200بنحكو   ينة بنغكاز  فتمالها مدينة ال يضاء اليت ت عكد ظن مد  اإلقليا الشرقي من لي يا املدن 

مكدن ذا   ألكف  سكمة، بينمكا تاكل احلجكا األ سكب لل       350-300فإن حجمها املاالي يكرتاوح بكني   

 ة(إداري)مراكز  فرظيةية الاملدن الشرقية اليت متال مستوى املراكز اإلقليم منيومة   ةالاالااملرت ة 

ل قيكة   حجكام األاجكدابيا، در كة، طكربع، املكرج. وتتكوزع       :وتشمل مدن  سمة،ألف  250-200بني  ما

 ألف  سمة.   100ظن  قلت اليت املدن بني املستويا  الوظيفية احمللية اليت متالها األحجام السكا ية

املتكوازن،   اهلرمكي  للتسلسكل  قكاً للمكدن اللي يكة وف   املالكى باإلمكان حتديد األحجكام   هفإ  وظليه

أجكل الوعكول إىل حالكة     بشكل أسرع مكن  وتطويرهاأو املدن اليت جيب تنميتها  وحتديد املراكز

وتوزع اإلمكا كا  واملكوارد ظلكى أقكاليا الك الد الكيت        والوظائفظمرا ية متواز ة من حيث األحجام 

    املدن.تكون ظادلة أكار من توزع السكان وأحجام  ما غال ًا



 118 

 

 

 

  االثال الفصل  

 .وتطورها وتفاو  أحجامهااملدن اللي ية  منو املؤثرة   العوامل

 

 

 العامل الدتوغرا : -1

 الزيادة الط يعية. -   أ

 ة.اهلجر -  

 اهلجرة اخلارجية. -

 اهلجرة الداخلية. -

 .التصنيف املستحدث للمراكز احلضرية -2

 ضاظف ألحجامها:التأثري امل وظاملتطور وظائف املدن  -3

 .وتطورها اللي يةوظائف املدن  ط يعة -  أ

 املدن. ألحجام املضاظفظامل التأثري  -  

 ودوره   توزان منيومة أحجام املدن اللي ية. التنمو التطور  -4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 119 

 :وتائر منوهااملدن اللي ية وتفاو   أحجام  منو  املؤثرة العوامل 

لك تو منأثر     ملة من العوامل املتفاظلة فيما بينها، واليتاملدن  تاجًا جل ماحجأ عّدُت

لك تدد أها حنوتكن أن  خرى من جهة ثا ية،ألمن مدينة  اوتفاوته امن جهة، وت اينه ماحجاأل

 :العوامل فيما يلي

النمو احلضر  وازدياد ظدد سكان كل املدن اللي ية وتوسعها  يرت ط :العامل الدتوغرا  -1

، وتفاو  هذه الزيادة مكن مككان   جمموع سكان ال الد ظلىاليت طرأ   بالزيادةديد منها وظهور اجل

 الط يعكي،  تيجة لعمليكتني دتكوغرافيتني أساسكيتني، همكا: النمكو السككا ي       آلخر ضمن أقاليا ال لد 

كنجسكلي   يؤككد والنمو السكا ي املرت ط بهجرة السكان من منطقة جغرافيكة إىل أخكرى. و  هكذا    

د السكان الكذين يعيشكون   املراككز احلضكرية  ااكة ظكن الزيكادة        اظدأ أن Kingsly Divesديفيز 

 .(1)للسكان وظن اهلجرا  السكا ية الط يعية

دور ظاملي الزيادة الط يعية واهلجرة   ظاهرة  حتديدذلك فقد ت اين  وجها  النير    ومع

دراسكته ليكاهرة      G.Blakeريلد بليك كد جأ  لي يا، حيث  املدنالتمدن والنمو السريع ألحجام 

جا يك    تكرى  كمكا . (2)  بروز هذه اليكاهرة  الط يعيةالتحضر   لي يا وأس ابها ظلى أهمية الزيادة 

إال أن األسكاس     أفريقيا،  النمو احلضر    دول مشال  دور اهلجرة رغا أهمية  هأبو اللغد أ 

 .(3)الط يعية الزيادةألوىل إىل ارتفاع معدال  النمو احلضر  ترجع بالدرجة ا

وتقلكل مكن    ،أساس النمو احلضكر   هاظتربت اليتترجح دراسا  أخرى دور ظامل اهلجرة  بينما

ذلكك تيكل    ومع. (4)أقل شأ ًا   ظملية التمدن تأثريهواعل  ،قيمة معدال  النمو الط يعي للسكان

 اهلجرة.الزيادة الط يعية هي أساس ظملية النمو السكا ي، إضافة إىل 

 : الط يعيةالزيادة  -أ

الفرع بني معدلي املواليد والوفيا ، حيث سّجل  لي يا خالل ظقد  ظنالزيادة النااة  وهي

 % مقار ة باملتوسط العاملي3.7حنو  1984منوها الط يعي، الذ  بلف   ظام  معدال الاما ينيا  أظلى 

%. ويعزى هذا االرتفاع   معدال  0.6 ظيةالدول الصنا النمو   ومتوسط ،%1.7 وقتها، والذ  كان

 تيجة االخنفاض الذ  حتقق   معدال  الوفيا ،   الوق  الذ  حافي  فيه  الط يعيالنمو السكا ي 

                                                 

ْ .44، ص1988قطر، الدوحة،  جامعةاخلياط، املدينة العربية اخلليجية، منشورا  مركز الوثائق والدراسا  اإل سا ية،  حسن( 1)

(2)              Gerald B. Urbanization and Development planning in Libya, in Dwyer, D.I (ed) The City In 

the Third World, Macmillan, London, 1979.                                                    

(3)Jenet Abu Lughood, Development in North African urbanism, the Process of decolonization, in           

Berry B.(ed) urbanization and counter-urbanization sage, California, 1976. P. 195. 

(4)A. Toobbli, Urban Growth and City-size distribution in Libya, Economic and Business Review.          

University of Charyowns, Benghazi, vol. 11, 1984, p23. 
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إثر التحسن  ظلىاملواليد ظلى ارتفاظها بعد تطور األوضاع االقتصادية واالجتماظية والصحية  معدال 

 يا  إ تاجه وتصديره كما يوضحها اجلدول التالي:النفط وتطور ظمل اكتشاف  تيجة املاد 

 لفرتة( تطور معدال  املواليد والوفيا  والزيادة الط يعية   لي يا خالل ا11) جدول

1960-2000 

املواليد اخلام    معل الفرتة
 األلف

الوفيا  اخلام    معدل
 األلف

 الط يعية% الزيادة

1960-1965 49.0 28.0 2.1 

1965-1970 47.0 18.0 3.1 

1970-1975 47.1 15.8 3.1 

1975-1980 46.0 13.0 3.3 

1980-1985 46.0 10.4 3.6 

1985-1990 44.0 9.7 3.4 

1990-1995 39.0 8.8 3.0 

1995-2000 36.0 7.0 2.9 

     :املصادر

 .1988والتعداد، اإلحصاءا  احليوية، طرابلس،  اإلحصاء مصلحة -1

 .2003وثيق، اإلحصاءا  احليوية، طرابلس للمعلوما  والت الوطنية اهلياة -2

 .255، ص2000العربي، التقرير االقتصاد  العربي املوحد لعام  النقد عندوع -3

 .284دراسة   اجلغرافيا، مرجع سابق، ص :السكان،   كتا  اجلماهريية الكيخيا، منصور -4

  األلف إىل  28ه ط معدل الوفيا  من  1990-1960خالل الفرتة  أ ه( 11من اجلدول ) يتضح

ظقود. كما تابع   تستغرع سوى ثالثة    األلف   فرتٍة 18ااوز  وباخنفاض  األلف،  9حنو 

اااهه حنو االخنفاض بشكل تدرجيي وبسرظة أقل بعد أن وعل إىل أقل معدالته  الوفيا معّدل 

إىل  2000-1995تاثل معدل الوفيا    بعض الدول املتقدمة، حيث بلف متوسطه   الفرتة  الذ 

احلقل الطيب، وهو أمر   بعد التطور امللحوظ   اجلوا ب الصحية والتقدم  ذلك  األلف، و 7حنو 

والنقص   اخلدما  الط ية،  الشديدمتوقع   دولة كا   تعا ي من سوء األحوال الصحية والفقر 

 ًامستشف 83إىل  1960ام مستشفيا    ظ 5 منفعلى س يل املاال ارتفع ظدد املستشفيا  املركزية 

1999  ظام  ًامركزي
مركزًا عحيًا  1094ظدد املراكز والوحدا  الصحية األساسية إىل  وعل كما. (1)

 املناطقحبيث ا تشر  تلك الوحدا    لتلف مناطق ال الد، ووعل  خدماتها إىل  ذاته،خالل العام 

 احلضرية والريفية ظلى حٍد سواء.

1985-0619خالل الفرتة  ًاط ي  5280إىل  205 نمزاد ظدد األط اء  كما
   7183إىل  ثا ،(2)

                                                 

 .46، طرابلس، ص2001يق، الكتيب اإلحصائي، لوطنية للمعلوما  والتوث اهلياة( 1)

 .94، ص1984-1969ظام من الاورة 15الفاتح خالل  منجزا ( 2)
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1999ظام 
 2588ذلك حتسن   معدل األط اء بالنس ة لعدد السكان من ط يب لكل  وعاحب. (1)

1969مواطنًا ظام 
1998ظام  ًامواطن 714ط يب لكل  إىل ،(2)

(3). 

 (9) شكل

 2003-1960ية   لي يا خالل الفرتة املواليد والوفيا  والزيادة الط يع معدال  تطور

 

 

 

 

 (.11املصدر: بيا ا  اجلدول ) 

  لي يكا ظلكى املسكتويني العالجكي      وامللحكوظ السكريع   الصكحي  تعكس هكذه املؤشكرا  التطكور   

الصكحي أكاكر وضكوحًا ظنكد متابعكة التطكور الكذ  شكهده معكدل وفيكا             التحسنوالوقائي، ورمبا ي دو 

1980  األلكف   ظكام    106إىل  1970  األلف   ظكام   160من  اخنفضطفال، الذ  األ
إىل  ثكا  ،(4)

2000  األلف ظام  4.24
 الكوالدة املرتقكب ظنكد   كان من  تائج ذلك التحسن ارتفاع أمد احليكاة   كما. (5)

1998 -1970خالل الفرتة  ًاظام70 إىل 46الذ  تطور من 
(6). 

  حكني    فكرتة قصكرية  سك يًا،     تراجعكًا حكاداً   لي يكا الوفيا     الوق  الذ  سجل معدل  

ظلى مسكتواه املرتفكع    -الرئيس للزيادة الط يعية للسكان املصدرالذ  تال  -استمر معدل املواليد

                                                 

 .40، مرجع سابق، ص2001 ب اإلحصائييالوطنية للمعوما  والتوثيق، الكت اهلياة( 1)

واالجتماظية، الدار اجلماهريية  يةواالقتصاد: التحوال  السياسية 1994-1969ظامًا  25، لي يا الاورة   وآخرونع حي قنوص  (2)

 .589ص ،1994والتوزيع واإلظالن، مصراتة، للنشر 

 .46، مرجع سابق، ص2001ب اإلحصائييالوطنية للمعوما  والتوثيق، الكت اهلياة( 3)

 .164مرجع سابق، صسكان الوطن العربي، الراو ،  منصور( 4)

 46، مرجع سابق، ص2001صائيب اإلحيللمعوما  والتوثيق، الكت الوطنيةاهلياة  (5)

 .40، ص1999، طرابلس، 1999الوطنية للمعلوما  والتوثيق، لي يا: تقرير التنمية ال شرية  اهلياة( 6)
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خيتلف كاريًا ظن معدل املواليد اخلكام   و  يكن  األلف،  40حيث بلف أكار من ، 1990حتى ظام 

  األلكف   9  األلف. أ  أ ه اخنفض مبقدار  49ل سّج الذ  قرن العشرين،منتصف ستينيا  ال  

بطيء مقار ة باالخنفكاض الكذ  حتقكق   معكدال  الوفيكا        اخنفاضخالل مدة ثالثني ظام. وهو 

 ،ط يعكة اجملتمكع اللكييب مكن جهكة      إىلد ذلك واليت شهدتها لي يا، ويع األخرىوبالتغريا  السكا ية 

كا ية من جهكة ثا يكة. فكاجملتمع اللكييب اسكتمر حمافيكًا ظلكى ظاداتكه وتقاليكده          الس السياسةوط يعة 

ظوامكل   مكن االجتماظية اإلجيابية لألسرة ك رية احلجا، واظت كار أن احلجكا الكك ري لألسكرة      والنيرة

السكا ية اليت تشكجع   ال الدإضافة إىل استمرار ظاهرة الزواج امل كر. هذا ظالوة ظلى سياسة  ؛قوتها

 لألطفكال  العالوا  اليت متنحها الدولةو االمتيازا اإلجنا ، وإن كان بطريقة غري م اشرة مال  تزايد

 اخلدما  الصحية والتعليمية بصورة جما ية. ريتوفوأكار منها ألسر اليت تنجب وا

حتى منتصف التسعينا ، حيكث شكهد  مكع  هايكة      ارتفاظهااستمر  معدال  املواليد ظلى  ولذا

 2000-1995  الفكرتة   ابلف متوسطه إذ ،  األلف 3مقداره  اخنفاضًا العشرينن القرن خري مالعقد األ

واخنفكاض  سك ة األميكة بكني     ملستوى التعليمي للمرأة اللي يكة  ا شهده  األلف بعد التطور الذ   36حنو 

زيكادة  و؛ 1995ظام % 27، ثا إىل 1984% ظام 57.6، إىل 1973%   ظام 85.2اإل اث، اليت تراجع  من 

، إىل 1973% ظكام  5.6، حيث زاد   س ة اإل اث بني القوى العاملة مكن  مشاركتها   جماال  العمل

1995%   ظام 6.15% ثا إىل 7.10
ال سيما بني اإل اث، حيكث   ،  سن الزواج النسيبواالرتفاع . (1)

. إضكافة  1995ظكام   ظامًا   28، ثا إىل 1984  ظام  ظامًا 23إىل  1973  ظام  ظامًا19ارتفع من 

وسكائل تنيكيا األسكرة أو     وشكيوع عغرية احلجا قليلة األطفكال   األسرلتكوين إىل الرغ ة املتزايدة 

 تنييا اإلجنا .

للسكان   لي يا   تشهد ت اينا  تذكر بكني   الط يعيوادر اإلشارة إىل أن معدال  النمو  هذا

وبة الريفية واحلضرية ظل متسكاويًا أو متقاربكًا   ذلك ألن منط اخلص الدراسة،أقاليا ال الد خالل فرتة 

االقتصاد  السكريع، بكالرغا مكن إمكا يكة وجكود ارت كاط بكني اخنفكاض معكدال            التغريخالل فرتة 

 املنكاطق كما أن معدال  الوفيا  احلضرية هي أقل من معكدالتها     ،واحلياة احلضرية اخلصوبة

1964-1954ال سيما خكالل فكرتة    ،الريفية
ثكا فكإن النمكو الط يعكي للسككان مّاكل القاظكدة         نومك . (2)

ومناطقها اإلدارية، إال أ كه ال يكوفر تفسكريًا ككاماًل الختالفكا        لي يامدن   األساسية لتزايد السكان 

ل الد، الذ  جاء  تيجة لتأثري قوى وظوامل أخرى مّالتها اهلجرة باااهاتهكا  امناطق  بنيذلك التزايد 

 واملغادرة. الوافدة

                                                 

 . 1995، 1984، 1973مصلحة اإلحصاء والتعداد،  تائج التعدادا  العامة للسكان ( 1)

   احلضر  التحضر والنمو كتا اجلماهريية العيمى،   احتيو ، النمو السكا ي والتوسع احلضر : حالة العا  و ظمران (2)

 .64، ص1994بنغاز ،  اهلندسية،سعد القزير ، مكتب العمارة لالستشارا   (حترير)لي يا، 
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 :جرةاهل- 

الاا ي لتغري حجا السكان ومنكوه، ظكالوة ظلكى     املصدراهلجرة  عّدإىل الزيادة الط يعية ُت إضافة

واالقتصادية. فاهلجرة تعكس حترككا  السككان ورغ كتها     الدتوغرافيةدورها   تغري خصائصها 

رة بإمكا يكة العكي  فيهكا بصكو     يعتقكد ظيشها فيهكا إىل منطقكة أخكرى     يصعب ما منطقة  مغادرة 

ظكن ال ياكة األعكلية للمهكاجرين ممكا       الرضكاء أفضل. فالعامل املشرتك بني دوافع اهلجرة هو ظكدم  

 .(1)مالءمة فزها لال تقال حنو بياة أخرى أكار 

ا ي لنمكو السكك  اهلمكا تأثرياتهمكا املختلفكة ظلكى      اهلجرةأن منيز بني منطني من أمناط  وتكن

 ية واهلجرة الداخلية.اخلارج اهلجرةوإظادة توزيع السكان وهما: 

تتمال   ا تقال السكان من دولة إىل أخرى ظكابرين احلكدود السياسكية بقصكد      :اهلجرة اخلارجية -1

الشكل من أشكال اهلجرة وإن كان تأثريه حمدود مقار ة ب قيكة ظوامكل    وهذا. (2)الدائمة أو املؤقتة اإلقامة

 عي.يمن التغري احلجمي والتغري التوز  لي يا، إال أن تأثريه يشمل كاًل  السكا يالتغري 

فقكد   للسككان، لكى أ هكا منطقكة طكاردة     ظ -حتى منتصكف القكرن العشكرين     - وعف  لي يا لقد

عكض  ب   أد تعرض  هلجرة خارجية أسكهم    اخنفكاض معكدال  النمكو السككا ي، بكل إ هكا        

سكياة الكيت   ال عيشكية املوالفرتا  إىل تناقص سكان ال الد  تيجة الفقر املدقع واليكروف االقتصكادية   

ًا ظكن فكرص   الدهكا حباك  بمكن اللي كيني    العديدظا   منها ال الد، واليت كا   س  ًا رئيسًا   مغادرة 

يت إلبكادة الك   زوح أظداد أخرى بس ب حر  ا عاح  حياة أفضل، ظالوة ظلى موجا  اهلجرة اليت 

ىل ظكدم  إ بكالنير  واااهاتهكا  ال تكن دراسة حجكا هكذه اهلجكرة   وقادها االحتالل اإليطالي لل الد. 

ل كشك وع بتفال الد  الذين غادرواتكن التأكيد ظلى أن أظداد السكان  ذلكتوافر اإلحصائيا ، ومع 

اورة والكذين  الكدول اجملك     نمويقي كا وا  فأظداد اللي يني الذين ،الذين وفدوا إليها آ ذاكظدد ك ري 

 .آ ذاك لك احلركة السكا ية  وق  الحق يعد دلياًل ظلى ت ال الدظادوا إىل 

 طكوير   جمكاال  التنميكة والت   هواستامار ظوائكد  النفطواكتشاف  لل الداالستقالل السياسي  بعد

بعكد  كسة لسكا ها الذين تركوها   وق  سابق اعمهجرة  تشهد لي يااالقتصاد  واالجتماظي بدأ  

ا  العامة للسكان بلف ظكدد اللي كيني   وفقًا ل يا ا  التعداد، وذلك السكا يإىل منطقة للجذ   احتوهل

ظكدد  % تقري كًا مكن إمجكالي    2.5، وبنسك ة   سكمة  36958حنكو   1964حتكى ظكام    املهجكر ين من عائدال

                                                 

 398ص نهضة العربية، بريو ،الحسنني جودة وفتحي أبو ظيا ة، قواظد اجلغرافيا العامة الط يعية وال شرية، دار  جودة( 1)

، ص 1994والتوزع، بريو ،  للنشر، معجا املصطلحا  اجلغرافية، )ترمجة( حممد الطفيلي، املؤسسة اجلامعية جورج بيار( 2)

 .882-81ص
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ألف  سمة   حمافييت طرابلس وبنغاز ، وبنس ة وعل  إىل  26استقر منها حنو  ،اللي ينيالسكان 

 (.12% من جمموع العائدين من اخلارج، جدول )70

 خاللتوزيع السكان العائدين من خارج ال الد حبسب مكان إقامتها  (12) جدول

 .1973و 1964 ظامي
اإلقامككككككككة  حمككككككككل
 )احملافية(

1964 1973 

 النس ة   العدد النس ة العدد

 5.5 3200 3.5 1282 در ة

 2.8 1600 1.8 682 األخضر اجل ل

 14.8 8600 24.9 9229 بنغاز 

 6.4 3700 3.8 1399 مصراتة

 1.0 600 0.9 325 اخلمس

 52.8 30700 45.1 16669 طرابلس

 6.0 3500 8.6 3163 الزاوية

 3.5 2000 7.2 2675 الغربي اجل ل

 7.2 4200 4.2 1532 س ها

 100 58100 100 36958 اإلمجالي

 .75، ص1966، طرابلس ،1964للسكان  العاماالقتصاد والتجارة، مصلحة اإلحصاء والتعداد، التعداد  وزارة   -1:املصادر

متر قكدم إىل مكؤ  غكري منشكور م   حبكث الزقين، الوضع السكا ي   اجلمهورية العربيكة اللي يكة،    ظيسى  -2

 .1976السكان   الوطن العربي، اإلسكندرية، 

 

الي % مكن إمجك  2.6مكا  سك ته    مالكوا  سكمة،   58100حنكو  إىل  1973ظكام   ووعل ظدد العائدين

ينكة طكرابلس   ألكف   مد  30.7حنكو   اسكتقر  سمة،  2249237 وال الف ظددها ،السكان اللي يني آ ذاك

، وهكذا  ذكورتنيمنها استقر   املكدينتني املك   %67.6ألف  سمة   مدينة بنغاز . أ  أن حنو  8.6و

قكى خكدما      ًا واألرمؤشر ظلى ارتفاع جاذبية هاتني املدينتني اللتني كا تا والزالتا األكرب حجمك 

 .ظموم ال الد

سككان لي يكا،    من جمموع% 1.8من اخلارج حنو  العائدينفقد بلغ   س ة السكان  1984  ظام  أما

ن اللي كيني  % من جمموع السكا1.5 حنو   س تها بلغ 1995 سمة. و  ظام  58734وحبجا سكا ي بلف 

رابلس، وحنكو  طك     % مكنها  36وتشاد، واستقر  وتو سمعيمها من مصر  َمِد سمة، َق 4389739ال الف 

ا. كمكا ي ينهكا   % لككل منهك  4تلتها سر  واجدابيا وطربع بنسك ة   ،نغاز ب%   16.5 ها، وحنو %   س20

 (:13اجلدول )
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 ظامي( توزيع السكان العائدين من خارج ال الد حبسب مكان إقامتها   13) جدول

1984-1995 

 1995 1984 اإلقامة مكان 1995 1984 اإلقامة مكان

 24365 23668 طرابلس 2736 2603 طربع

 407 368 العزيزية 643 585 در ة

 867 826 الزاوية 1468 1369 األخضر اجل ل

 768 732 اخلمس النقاط 158 147 )املرج( الفاتح

 244 229 غريان 10979 10409 بنغاز 

 98 90 يفرن 2756 2330 اجدابيا

 60 51 غدامس 2868 2190 سر 

 13449 9207 س ها 65 15 اجلني سوف

 733 679 الشاطيء 391 291 الكفرة

 2145 1603 اوبار  917 825 مصراتة

 246 217 مرزع 89 60 زلينت

 66734 58734 اجملموع 227 170 اخلمس

    55 45 ترهو ة

 .306ابق، صس مرجع، 1995الوطنية للمعلوما  والتوثيق، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان  اهلياة: املصدر

 األخضر ظلى س ها واوبار  وطربع واجل لإىل العائدين من املهجر   ة سارتفاع  يعزىو هذا

 ها س حيث استق ل  حجمها السكا ي للموقع اجلغرا  هلذه ال لديا  قر  حدود ال الد، قلةالرغا من 

استق ل   ذ اللوق  اك رية من املهاجرين القادمني من تشاد والنيجر واجلزائر،    ًاأظداد واوبار 

رابلس ٍل من طك   النس ةل األخضر املهاجرين القادمني من مصر. بينما يرجع ارتفاع طربع واجل 

د. ة مناطق ال الس ة ل قيالقياد  بالن ودورهماوبنغاز  إىل قوة اجلذ  اليت متيز  بها هاتان املدينتان 

ي ية وزيادة دن اللامل بعض العكسية للسكان اللي يني   منو اهلجرةمما يؤكد ظلى الدور الذ  لع ته 

 أظداد سكا ها.

ا   التزايد أ  أظدادهالوافدة فهي هجرة السكان غري اللي يني الذين بد للهجرةامليهر الاا ي  أما

، الوطين القتصاداقطاظا   املاسة إىل اليد العاملة الفنية الستامار ظوائد النفط   تنمية احلاجة تيجة 

 اتسع  اليتالعمل  سوعظلى تل ية احتياجا  أو قدرتها ة العمالة الوطني كفايةوذلك بالنير إىل ظدم 

 .ل الداليت حققتها االك رية والسريعة  االقتصادية واالجتماظية  التحوالبذلك   ًةمواِكبشكل ك ري 

اللي يني   التضاظف السيما مع بداية ظقد الس عينيا ، إذ أشار  غري  أظدادظليه بدأ   وبناًء

% 4.3ممالني ما  س ته   سمة 47247إىل أن ظدد األجا ب   لي يا بلف  1954السكان  تعداد تائج 

أظدادها  وعل % حيث 3.1إىل  1964من مجلة سكان ال الد، واخنفض  هذه النس ة قلياًل   ظام 
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بعد خروج أظداد  وذلك 1964-1954% خالل الفرتة 0.3 سمة، ومبعدل منو ضايل بلف  48868إىل 

أظدادها بدأ    التزايد بشكل  أنين استوطنوا ال الد   وق  سابق. غري ك رية من اإليطاليني الذ

 سمة    196865صل أظدادها إىل سنويًا لت% 16.7، ومبعدل منو بلف 1973-1964سريع خالل الفرتة 

، 1984%   ظام 11ال الد، وارتفع  هذه النس ة إىل  سكان% من إمجالي 8.8، ومبا تاثل 1973ظام 

. 1984-1973خالل الفرتة سنويًا % 6.6 سمة، ومبعدل منو  411517وع ظددها إىل حيث بلف جمم

لتزايد السكان األجا ب  تيجة لتكايف االستامارا  والتوسع    املرتفعةوقد جاء  هذه املعدال  

 .التنمويةاملشروظا  

وا  س ة ل سمة، ما 409326إىل حنو  1995الوافدين اخنفض    ظام  املهاجرينأن أظداد  إال

. ويرجع 1995-1984% خالل الفرتة 0.05-السكان ومبعدل اخنفاض سجل  إمجالي% من 8.5

 وماى ال الد، غربية ظلاألجا ب   ال الد  تيجة احلصار اليا  الذ  فرضته القوى ال منواخنفاض معدل 

القتصاد ا ةقدر اجملتمع اللييب، وت اطؤ حاد شهدته مشاريع التنمية وضعف   هت عه من تقشف ظاش

 (.14ول ). جدالوافدةالعمل للعمالة فرص برامج تنموية من شا ها توفري  إت اعاللييب ظلى 

 ن ال الد.( أظداد السكان األجا ب املقيمني   لي يا و س تها إىل إمجالي سكا14) جدول

 (*)النمو معدل (*) إىل إمجالي السكان  س تها السكان األجا ب ظدد العام

1954 47274 4.3 - 

1964 48868 3.1 0.3% 

1973 196865 8.8 16.7% 

1984 411517 11.0 6.7% 

1995 409326 8.5 0.2% 

 .1995، 1984 ،1973 ،1964 ،1954 العامة للسكان التعدادا : املصدر
 ل احثامن حسا   (*)

  اخنفكاض أظكداد السككان األجا كب،  تيجكة       1986أسها اخنفاض أسعار النفط بعد سكنة   كما

األزمكة االقتصكادية العامليكة النامجكة ظكن اخنفكاض        جملابهكة ها اجلماهرييكة  تإلجراءا  اليت اختكذ ا

حتويكل العملكة الصكع ة وتقلكيص ميزا يكة التنميكة االقتصكادية         ظلكى األسعار، ومنهكا فكرض القيكود    

لكة    العمالة غري اللي ية إىل إمجالي القوى العام  س ةأيضًا من اخنفاض  ذلكواالجتماظية. وي دو 

1989-1983% خالل الفرتة 14% إىل 7.47لي يا من 
(1). 

                                                 

 سابق،، مرجع 1994-1969لتحوال  السياسية واالقتصادية واالجتماظية ا :ظامًا 25، لي يا الاورة   ع حي قنوص وآخرون( 1)

 .735ص
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للسككان األجا كب توجهك  لإلقامكة والعمكل         الوافكدة وادر اإلشارة إىل أن معيكا اهلجكرة    هذا

بدوره   زيادة معدال  التمدن، وذلكك ت عكًا لتوجكه املشكاريع      أسهااملدن السيما الرئيسة منها، والذ  

% مكن األجا كب   71أن أكاكر مكن    1964ث أشار   تائج تعداد السككان لعكام   حي العمل،التنموية وفرص 

( وتوزظك  بقيكة النسكب     سكمة  7198ة بنغاز  )ق%   منط14.7( و سكمة  34768منطقة طرابلس )  أقاموا 

 .(1)األقاليا اإلدارية األخرى ظلى

   ايقيمو كا وا نيلي يمن جمموع السكان غري ال% 39.5 ما  س ته إىل أن 1973 تائج تعداد  أشار  كما

ية املدن األخرى، لصاحل بق 1984ظام   %   مدينة بنغاز . واخنفض  هذه النس ة 27.5مدينة طرابلس، و

% إىل 67اخنفض  من   س تها   هاتني املدينتني أن%، مبعنى 17.4الاا ية و  % 28.3غ    األوىل كف ل

 % خالل الفرتة املذكورة.45.7

كان األجا ب  س ة الس  بلغ 1995خالل السنوا  الالحقة، ففي ظام  هاه  فساالا   واستمر 

النس ة  تلكنما بلغ  % من مجلة أظدادها   ال الد، بي21.2يقيمون   مدينة طرابلس حنو  كا واالذين 

ل الد مناطق ا أغلب إىل%   مدينة بنغاز . مما يؤكد ظلى أن حركة التطور والعمران ا تشر  14.6

 عد مقتصرة ظلى مدينيت طرابلس وبنغاز .و  ت

% منها تعمكل    66.4إىل أن  1990القوى العاملة غري اللي ية   ظام  استخداميشري هيكل  كما

 وتوزظك  %   القطكاع الزراظكي،   8.8%   قطاع الصناظا  التحويليكة، و 7.8وال ناء، و التشييدقطاع 

بني القطاظا  املكذكورة   تتوزع 1970 ظام نسب  % بني بقية القطاظا . بينما كا   هذه ال17 س ة 

يؤكد ظلى أن معيا العمالة غري اللي ية توجهك    مما. (2)% 8.34%، 16%، 8.10%، 4.38 :ظلى التوالي

 إىل العمل   املدن.

 :اهلجرة الداخلية -2

وتهكا    للسكان بني أقاليا الدولة ومناطقهكا بسك ب تفا   اجلغرا احلراك  ظلىاهلجرة الداخلية  تدل

% من إمجالي السكان اللي يني ظكام  26أن حنو إىل بيا ا  التعدادا  السكا ية  أشار ميادين التنمية. وقد 

1954
االستقرار والتنقل بصورة دائمكة أو موىيكة، بسك ب    كا وا تارسون منط حياة بدوية تتميز بعدم ْ (3)

% 20 حنكو ه الفاة من السكان اخنفضك  إىل  وش ه اجلافة اليت تتصف بها لي يا، غري أن هذ اجلافةالط يعة 

1964  ظام 
1973%   ظام 3 ، وإىل حنو(4)

مكن أشككال    آخكر رز شككل  بك إال أ ه   مقابل ذلكك   .(5)

 واالجتماظية. االقتصاديةاهلجرة واال تقال مّالته حركة اهلجرة إىل املدن استجابة إىل التغريا  

                                                 

 .1ص سابق،، مرجع 1964اإلحصاء والتعداد، التعداد العام للسكان  االقتصاد الوطين، مصلحة وزارة (1)

 .735ص سابق،مرجع  ،1994-1969التحوال  السياسية واالقتصادية واالجتماظية ظاماً  25لي يا الاورة   ، ع حي قنوص وآخرون( 2)

 .19، مرجع سابق، ص1954مصلحة اإلحصاء والتعداد، التعداد العام للسكان ( 3)

 .85، مرجع سابق، ص1964حة اإلحصاء والتعداد، التعداد العام للسكان مصل (4)

 ، مرجع سابق.1973مصلحة اإلحصاء والتعداد، التعداد العام للسكان  (5)
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دول النامية، إذ يرى ال عض أن تلكك اهلجكرة تكتا    ال  اآلراء حول منط اهلجرة الريفية  اختلف 

الصكغرية وعكواًل إىل املكدن الكك رية، بينمكا يكرى آخكرون أن         املكدن أواًل من املناطق الريفيكة إىل  

 وهكذا . (1)إىل املراكز الك رية دون املرور باملراكز املتوسطة احلجكا  القرىاهلجرة تتا م اشرة من 

إىل مكد ها   واألريكاف لي يا، اليت أخذ  اااهًا م اشرًا من القرى الداخلية    ةاهلجرينط ق ظلى حال 

يأخكذ اااهكًا موج كًا   هكاتني      اهلجرةالك رية اليت مّالتها مدينيت طرابلس وبنغاز . ولذا فإن عا  

ودورهما   النمو احلضر  السريع واهلجكرة إىل   املدينتنياحملافيتني، مما يؤكد ظلى أهمية هاتني 

 .1964السكان احلضر   ظام  إمجالي% من 70كلتا حنو املدن حيث ش

يني الكذين  لي ك ألف  سكمة مكن السككان ال    175أن حنو  1964أث ت   تائج اإلحصاء السكا ي لعام  لقد

إدارية )حمافيكا ( غكري تلكك املنكاطق الكيت ولكدوا فيهكا، وهكؤالء          مناطقولدوا   ال الد مت ظّدها   

% مكن مجلكة   5.11مالكوا حنكو    والكذين  ،(*)نكاطق الكيت مت ظكّدها فيهكا    إىل امل مهاجرينتكن اظت ارها 

  حمافييت طرابلس وبنغكاز ، حيكث اسكتق ل      تقري ًايني آ ذاك، استقر حنو ثالثة أرباظها لي السكان ال

% مكن حجكا اهلجكرة الداخليكة،   الوقك       46.3 مال هؤالء مهاجر،ألف  80طرابلس لوحدها أكار من 

% من سككان  17.4 ما  س تهألف  سمة، مالوا  60 سمة، وبصا  هجرة بلف  ألف 20الذ  فقد  فيه حنو 

، وبلكف  مكن حجكا اهلجكرة الداخليكة     %25.2نسك ة  وب سمة،  43913اليت استق ل   بنغاز احملافية. تلتها 

% مككن جممككوع سكككان 12تاثككل  ومبككا سككمة،  32479لككهجرة إليهككا اإلجيككابي )املوجككب( لصككا  ال

سكّجل  حمافيكة اجل كل     كمكا . وبنغكاز  كس حجا احلركة بااكاه مكدينيت طكرابلس    مما يع ،احملافية

  يككد   حبجكا ، وإن كا ك   مكن مجلكة سككان احملافيكة     %1.2األخضر هجرة عافية موج ة مقكدراها  

. من حجا اهلجكرة الداخليكة  % 5.8%، واملغادرة 6.4 سمة، حيث بلغ   س ة اهلجرة الوافدة  1000يتجاوز 

املعكدال  السكال ة لصكا      خكالل بأ ها تفقد سكا ها مكن   1964حمافيا  ال الد   ظام بينما تيهر بقية 

 (.10الشكل ) - بينها فيماحركة اهلجرة منها وإليها، وإن كا   مبقادير لتلفة 

ل  أهكا  كّّشك  الغربكي أيضًا أن حمافيا  اخلمس ومصراتة واجل ل املذكور ي دو من الشكل  كما

د اإلمجكالي  % مكن العكد  51ث بلف جمموع السكان املهاجرين منهكا حنكو   مصادر اهلجرة املغادرة، حي

ا  اهلجرة إليهكا  ع. ولذا فإن الوافدة% من حجا اهلجرة 6للسكان املهاجرين، بينما   تستق ل سوى 

  سككمة( 23759-( حملافيككة مصككراتة، و) سككمة 25240- سككمة( حملافيككة اخلمككس، و) 29694-بلككف )

 حملافية اجل ل الغربي.

                                                 

املعهد العالي لتكوين اإل سا ية،  العلومالفتاح الششتاو ، اهلجرة الريفية والنمو احلضر    مدن الشرع األوسط، جملة  ظ د( 1)

 .349ص،1989، العدد األول، السنة األوىل، زلينت، املعلمني

 .املغادرةواملقار ة بني حمل امليالد ومكان اإلقامة الحتسا  حجا اهلجرة الوافدة  الطريقةيتا مبوجب هذه  )*(
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 1964( حركة اهلجرة الداخلية وعا  اهلجرة بني حمافيا  لي يا ظام 10) لالشك
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الهجرة المغادرة الهجرة الوافدة صافي الهجرة
 

 (.6املصدر: امللحق )

جع بنغاز  يرواهلجرة   حمافييت طرابلس  ميزانتكن القول: إن النمط الذ  اختذه  وظليه

غلب اسعة من أوز حركة هجرة واحلضريني   بر مركزهمابالدرجة األوىل إىل الدور الذ  لع ه 

ني مقار ة املدينت مناطق ال الد وبدرجا  متفاوتة، ظمل  ظلى زيادة معدال  منو السكان   هاتني

ا، ميطرتهسزيدًا من واملناطق الريفية من جهة ثا ية، واليت أظهر  م ،من جهة األخرىب قية املدن 

 احلديث،م الجتماظي التقليد  إىل النياا -مكان التحديث والتحول من النيام االقتصاد  مّالتاإذ 

توظ تا حيث اس ،احلضرمما أسها   زيادة حتفيز اهلجرة باااههما، واحتضان املزيد من السكان 

لى ضعف يؤكد ظ وهذا ما. 1964 -1954حنو ثلاي الزيادة   جمموع السكان احلضر   الفرتة 

ملركزين ظلى ا واقتصارهاك الفرتة، معدال  منو سكان املدن الصغرية واملتوسطة خالل تل

     .خرىزاد من تفوقهما احلجمي ظلى بقية املدن اللي ية األاحلضريني الرئيسيني، مما 
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% مكن  12.5ألكف  سكمة أو    256أن مكا يزيكد ظكن     إىلأشكار    1973ا  السكان لعام ءأن إحصا كما

خالل املقار ة بني مككان اإلقامكة    من (** )بني احملافيا  اهلجرةجمموع السكان اللي يني شاركوا   حركة 

 - منكط اهلجكرة بكني حمافيكا  الك الد      والكيت تشكري إىل   السكابق، املعتاد وق  إجراء التعداد ومكان اإلقامة 

بكني احملافيكا ، كمكا     املهكاجرين % مكن إمجكالي   45حيث استق ل  مدينة طكرابلس حنكو    -(11شكل )

% مكن حجكا اهلجكرة الوافكدة.     10.8اسكتق ل    الكيت لزاويكة  % منها، تلتها حمافية ا23استق ل  بنغاز  حنو 

باااه الزيادة؛ بس ب تركز املنشكت  الصكناظية والتجاريكة     الاالثويتجه ميزان اهلجرة   هذه احملافيا  

 اليت خلق  فوراع بينها وبني بقية مناطق ال الد. واالجتماظيةواملراكز اخلدمية 

 1973اهلجرة بني حمافيا  لي يا   ظام ( حركة اهلجرة الداخلية وعا  11) كلش
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الهجرة المغادرة الهجرة الوافدة صافي الهجرة

 (7) امللحق: املصدر

                                                 

ضمن حدود  اك احلركة تتحلركة اهلجرة باااه املدن ألن جزء من تل الكليحركة السكان بني احملافيا  ال تربز احلجا  حجا (**)

  .السكان اللي يني مجلة % من36الذ  يقيمون فيه حنو  )املديرية( بلغ   س ة الذين ولدوا خارج الفرع ال لد  فمااًلاحملافيا ، 
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 سال ة، يها مجيعًامن سكا ها لكون معدال  عا  اهلجرة ف جزًء  فقد فإ هابقية احملافيا   أما

 ة.فيها حجا اهلجرة الوافدة واملغادر اجل ل األخضر اليت تعادَل حمافيةباستاناء 

اجل كل الغربكي    ةجلكذ  السككان اسكتمر  حمافيك     املراككز رب  طكرابلس وبنغكاز  أهكا    اظتك  فيماو

% مكن سككا هما حتكى ظكام     25.1% و29.3فقكدتا   حيكث  للسككان، اخلمس أها املنكاطق الطكاردة   حمافية و

، 1973-1964% من إمجالي اهلجرة خكالل الفكرتة   36منهما  املهاجرين دإذ ااوز ظد ؛ظلى التوالي 1973

ألكف  سكمة. تلتهمكا     85فقدتا أكاكر مكن    مما يشري إىل أ هما%، 3.4إليهما  املهاجرينجاوز ظدد بينما   يت

 % من سكا ها.2.7خسر   اليت (*)% من سكا ها، وحمافية اخلليج9.12 حنومصراتة اليت فقد  

اهلجكرة إىل مكدينيت طكرابلس وبنغكاز       تياراليت أسهم    استمرار الرئيسة أن العوامل  ي دو

للمزيد من السكان ترجع بالدرجة األوىل  واستقطابهما ،حتى منتصف الس عينيا  ااع معدالتهوارتف

وتركزها فيهما مقار كة ب قيكة احملافيكا . ففكي دراسكة       اخلدميةىل توافر جماال  العمل واملرافق إ

% 49  اهلجرة إىل مدينكة بنغكاز  ث ك  أن حنكو     وأثرها واالجتماظية  االقتصاديةظن دور العوامل 

 .(1)إىل املدينة ألس ا  اقتصادية جاءوامن املهاجرين 

% مكن  70حركة القوى العاملكة   لي يكا أن    لدراسة 1977أث ت  دراسة أخرى أجري  ظام  كما

السكيما ال حكث ظكن     ،كا ك  ألسك ا  اقتصكادية    1977-1957 الفكرتة حركة اهلجرة اليت مت  خكالل  

 .(2)األكارفرص العمل األفضل والدخل 

أسكهموا   حرككة    % من مجلكة السككان اللي كيني   5.5أن  إىل 1984لعام يا ا  التعداد السكا ي ب تشري

 .1973و 1964 يظاموهو معدل يقل ظن املعدلني املسجلني    ،اإلداريةاهلجرة بني أقاليا ال الد 

عكداد  سكب  تكائج ت  اإلداريكة   لي يكا حب   املنكاطق حركة اهلجرة الداخلية بكني   دراسةأشار   كما

 الداخليكة هلجرة ااملناطق اجلاذبة حلركا   كأهاأن مدينة طرابلس استمر  إىل  1984لعام السكان 

ا بنغكاز  بنسك ة   املهاجرين، تلتهك  ظدد  صفألف  سمة، أو  88واليت استق ل  حنو  -(12الشكل )-

تقكرت  مكن    ّالك   سك ة  الكيت م  ، صي ها من اهلجرة الوافدة  %، كما مّال  س ها املرت ة الاالاة 17.5

 %.4%، ثا سر  بنس ة 5

اهلجرة املغادرة فأغل ها كا   من غريان، ويفرن، وترهو ة، واخلمس، ومصراتة، اليت مّال   أما

، حيكث  خاسر )سليب( هااهلجرة املغادرة، ولذا فإن ميزان اهلجرة في حجا  مجلتها أكار من ثلث 

                                                 
 تابعة إداريًا حملافية مصراتة. 1964حمافية اخلليج خالل تاريخ إجراء تعداد  كا   (*(

(1 )Mukerji S. and Kataifi, Socio-Economic survey in Benghazi, dirassat, The Economic and Business      

 Review vol. No. 2, 1970, P.7 

ع واإلظالن، طرابلس، يللنشر والتوز العامةاهلل، حركة القوى العاملة والتنمية اإلقليمية   لي يا، املنشأة  فظريي خل رمضان( 2)

 .170، ص1984
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 وترهو ة ، 1984-1973% من سكا ها خالل الفرتة 17.5 ما  س ته ألف  سمة أو 20.5فقد  غريان 

 .سكا ها% من 17.6ألف  سمة، أو  12.9% من سكا ها، ويفرن 16.3 مبا تاثلألف  سمة، و13.8

ال اقيكة باسكتاناء اجكدابيا واوبكار ، والعزيزيكة،       ال لكديا  اهلجرة سال ًا   كل  ييهر عا  كما

 املغادرة.مع تيارا  اهلجرة الوافدة  تقري ًاوسر ، واليت تتعادل فيها 

اد زموج ًا فهي حبسب ترتيب أهميتها: طكرابلس الكيت    فيهااملناطق اليت كان عا  اهلجرة  أما

 4430% )5.8(، وسك ها   سكمة  18852% )4بنسك ة   بنغكاز  (،  سكمة  70983% )7.2حجا سكا ها بنس ة 

اجلنكو  اللكييب    أككرب مكدن   هكا بصورة  سك ية، كو   سكا ي سمة(. وتيهر أهمية س ها كمنطقة جذ  

 وأكارها جذبًا للسكان.

والكيت بلغك     1995-1984 األحد ظشر ظامًا ما بكني مقار ة حجا اهلجرة اليت حدث  خالل  وظند

يالحكظ  ( 1984-1973) هلكا   السكابقة  ًاظامك  حكد ظشكر  مبا سكّجلته خكالل األ  مقار ة  سمة  59137حنو 

التنميكة املكا يكة    خطكط  األثكر املهكا لنجكاح   الذ  يعككس  و ،رةجاالخنفاض النسيب   حجا هذه اهل

 واخلدميكة  إظادة النيكر   تكوزع املشكاريع االقتصكادية والتنمويكة     األكار تواز ًا من ذ  ق ل من خالل 

منوًا واليت غال ًا   تنل ما تستحق من استامارا  مبا يتناسكب  األولوية للمناطق األقل  ظطاءإوحماولة 

واالجتماظيكة   االقتصكادية والتأكيد ظلى مفهوم التوازن اإلقليمكي   ظمليكا  التنميكة    مع ظدد سكا ها، 

نكاطق الك الد   احملليكة   لتلكف م   التنميكة وتوزيع املراككز اخلدميكة واإلداريكة واالهتمكام مبشكاريع      

ظلكى   كل ذلك ساظدواستغالهلا االستغالل األمال؛  وال شريةوأقاليمها بهدف استامار مواردها الط يعية 

 مجاحهكا، للعمل، والتقليل من حجا اهلجرة إىل املدن واملراكز احلضرية الك رية وك ح  ًاإجياد فرع

اهلجكرة وحتويلكها إىل هجكرة    ري ااكاه تلكك   يظمل  ظلى إظادة تغك  تلك اإلجراءا  املدروسة بل إن

 در كة، (؛ خباعة إىل املدن ذا  األحجام املتوسطة كمكدن: الزاويكة، مصكراتة،    معاكسةظكسية )هجرة 

اهلجكرة الكيت    ميكزان س ها، اخلمس، غريان، حيث إمكا ا  النمو االقتصاد  قائمة وممكنكة. إذ سكجل   

تلكك الكيت تقكع     سكيما املنكاطق، ال  تزايكدًا لصكاحل العديكد مكن      1995-1984 ما بني لفرتةامت  خالل 

بصكا  هجكرة إجيكابي     متتكاز ضمنها املدن واحلواضر اليت أخذ    النمو السريع، واليت أع ح  

الكذ   ( 13. ويتضكح ذلكك   الشككل )   املهكاجرين  تيجة استقطا  هذه املدن ألظداد ك رية  س يًا من 

 .1995-1984 ا بنيمحجا اهلجرة الداخلية بني بلديا  لي يا خالل الفرتة  وضحي

اااه عا  اهلجكرة   بلكدييت طكرابلس وبنغكاز ،      تغريما يشد اال ت اه   الشكل املذكور هو  نإ

هكاجروا إليهكا   وقك  سكابق إىل منكاطقها األعكلية، والكيت         الذينمن سكا ها  اليت بدأ  تفقد جزًء

درة من طرابلس حنكو ثلكث   حيث بلف حجا اهلجرة املغا ،السكان ألولاككسة اعمتكن ظّدها هجرة 

  س ته  ،   الوق  الذ  استق ل  فيه ما 1995-1984الفرتة املمتدة ما بني  خاللإمجالي املهاجرين 
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ما تككن أن يقكال ككذلك    ذا ألف  سمة. وه 15حجا اهلجرة الوافدة، وخبسارة بلغ  حنو  من% 12.2

 بينمكا آالف  سكمة،   9.4 سمة، حيث غادرهكا حنكو    (6000-) بنغاز  اليت سّجل  هجرة سال ة بلغ  ظن

ق املنكاط  لصكاحل آالف  سمة. والشيء  فسه يقال كذلك ظن س ها اليت سّجل  هجرة سال ة  3.4استق ل  

اسكتمر  معكدال     كمكا  .1984 -1973 بكني اجملاورة هلا خالفًا ملا سكّجلته خكالل الفكرتة املمتكدة مكا      

ويفكرن وطكربع واجل كل األخضكر واملكرج والكفكرة تفكوع معكدال  السككان           لغريكان اهلجرة املغادرة 

 .إليهاالوافدين 

وذلكك   ،ال  متفاوتكة إن كا   مبعدوهجرة موج ة،  معدال ال اقية فقد سّجل   املناطقمجيع  أما

ارة، الزاويكة،  ومكدن: مصكراتة، العزيزيكة، سكر ، وز     اظتكرب  ، حيكث  هات عًا ألهمية املدن الواقعة ضمن

، والكيت  1995-1984 مكا بكني   اجدابيا، در ة، أها املدن اجلاذبكة للسككان خكالل الفكرتة     زلينت،س، ماخل

 س وبنغكاز ، وهكو مكا يفسكر    للنمو و قكاط للتنميكة وقللك  مكن هيمنكة مكدينيت طكرابل        مراكزشكل  

 طكرابلس النمو السكا ي الكيت حققتهكا هكذه املكدن، إذ اخنفضك   سك ة متايكل سككان مكدينيت           معدال 

  ظكامي بكني  املمتدة% من إمجالي السكان احلضر ظما كا   ظليه خالل الفرتة 42% إىل 74وبنغاز  من 

1954-1995. 

ال يقتصكر ظلكى الزيكادة الط يعيكة، بكل إن       وتلخيصًا ملا س ق تكن القول: إن منو املدن اللي ية

للزيادة غري الط يعية )اهلجرة( دورًا جليًا   هذا النمو، وي دو ذلك من مقار ة  معدال  منو سككان  

املراكز املدينية اللي ية مع معكدل منكو العكام للسككان املكأخوذ ظلكى مسكتوى الك الد خكالل الفكرتة           

( حبيث جند ت اينكًا   معكدال  النمكو حتكى     15اجلدول ) كما ي ينها 1995-1984التعدادية األخرية 

أ ها تصل   بعض املدن إىل الضعف، مما يعككس الطفكرة السككا ية الكيت ظاشكتها املكدن اللي يكة،        

 واليت جاء    أغل ها من جراء  زوح السكان وهجرتها الداخلية باااه املدن.

ة املفرتضة إذا ما تزايد  أظداد سككا ها وفقكًا   ( تشري إىل أحجام املدن اللي ي15إن بيا ا  اجلدول )

%، ومنه يالحظ أن أظداد سككان  2.5ال الف آ ذاك  1995-1984للمعدل العام لنمو سكان لي يا خالل الفرتة 

مدينة طرابلس تزايدوا خالل الفرتة املذكورة مبعدال  قل  ظن املعكدل العكام، ممكا يعكين أن حجمهكا      

جا املفرتض هلكا إذا مكا منك  مبعكدل تاثكل املعكدل املسكجل          يقل ظن احل 1995الفعلي   ظام 

 سمة( وهو ما يعكس اااها  منو السكان احلضر   بقيكة املكدن    112841-ظموم ال الد مبقدار بلف )

األخرى، والدور الذ  لع ه ظامل اهلجرة املعاكسة   ذلك النمو. أما   مدينة بنغاز  فيالحظ الكتقلص  

جكرة   منوهكا، وي كدو ذلكك   متاثكل األظكداد الفعليكة لسككان املدينكة وحجمهكا             تأثري ظامل اهل

 املفرتض لو من  مبعدل يعادل معدل منو سكان ال الد.
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مقار ة بتقديرا  أظدادها وفق معدال   1995-1984( تطور أظداد سكان املدن اللي ية خالل الفرتة 15جدول )

 النمو العام للسكان خالل الفرتة  فسها

احلجا السكا ي  ملدينةا

 1984  ظام 

السكا ي  احلجا

 1995  ظام 

معدل النمو 

للفككككككككرتة

1984-

1995 

ظدد السكان املكدن  

بكككافرتاض املعكككدل 

 *العام لنمو السكان 

      (1995) 

مقككدار الزيككادة ظككن 

ظككدد السكككان وفككق 

املعدل العكام لنمكو   

السكان 
**

 

 112841- 1270398 1.6 1157557 968227 طرابلس

 390- 590240 2.5 589850 449849 نغاز ب

 49283 171922 4.9 221205 131030 مصراتة

 40593 120187 5.2 160780 91600 الزاوية

 12060 90730 3.7 102790 69150 س ها

 51318 50082 9.3 101400 38170 اخلمس

 46955 52405 8.6 99360 39940 زلينت

 4456 86624 2.9 91080 66020 ال يضاء

 2070 81500 2.3 83570 65270 اجدابيا

 475 82005 2.6 82480 62500 طربع

 42857 37053 9.8 79910 28240 العجيال 

 2609 70011 1.6 72620 60980 در ة

 34771 35479 9.1 70250 27040 عرمان

 10763 46277 4.5 57040 35270 سر 

 3611- 57141 1.9 53530 43550 املرج

 30089 21531 10.9 51620 16410 غريان

 23756 27764 5.0 51520 21160 اجلميل

 11539 39651 4.9 51190 30220 عرباتة

 9196 39034 4.5 48230 29750 ترهو ة

 12229 28341 5.9 40570 21600 زوارة

 343 38457 2.6 38800 29310 العزيزية

 281 37591 2.4 37310 28650 بين وليد

 21416 11874 12.6 33290 9050 قصر األخيار

 7841 25389 5.0 33230 19350 براك

 13437 19613 7.5 33050 14948 الكفرة

 8449 24221 5.3 32670 18460 يفرن

 1897- 33747 1.9 31850 25720 القره بوللي

 7840 14800 6.5 22640 11280 مسالتة

 257- 22227 2.4 21970 16940 األبيار

 1417 20403 3.1 21820 15550 راقدلني

 7389 12701 6.9 20090 9680 الربيقة

 6184 13816 6.0 20000 10530 تاورغاء

 10042 8738 3.6 18780 6660 غدامس

 5123 12977 5.6 18100 9890 أوبار 

 3803 14197 4.7 18000 10820 مرزع
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 996 16664 3.0 17660 12700 شحا 

 2051 15469 3.7 17520 11790 الزهراء

 2369 13331 4.0 15700 10160 لق ةا

 2012 12688 3.8 14700 9670 الناعرية

 602- 15102 2.1 14500 11510 مزدة

 7365 7125 9.3 14490 5430 سلوع

 471 13619 2.8 14090 10380  الو 

 6882 6298 4.9 13180 7800 جالو

 1539 11061 3.7 12600 8430 هون

 3254 7846 5.8 11100 5980 رأس األ وف

 3559 7361 6.2 10920 5610 إدار 

 3310 6560 6.3 9870 5000 قمينس

 347- 10037 2.2 9690 7650 ودان

 288 8962 2.8 9250 6830 املاية

 662 8568 3.2 9230 6530 تراغن

 145 8935 2.6 9080 6810 توكرة

 665 8345 3.2 9010 6360 زلطن

 489- 9289 1.9 8800 7080 زلة

 1080- 9670 1.4 8590 7370 ةسوكن

 32 8528 2.5 8560 6500 غا 

 584 7676 3.2 8260 5850 أم األرا ب

 1254 6836 4.1 8090 5210 سوسة

 560- 8450 1.9 7890 6440 مسة

 1033 6757 3.8 7790 5150 أوجلة

 304 6836 2.9 7140 5210 األبرع

 83- 6993 2.4 6910 5330 بن جواد

 (.7(، )6داد ال احث بناًء ظلى بيا ا  اجلدولني )املصدر: من إظ

% 5.2ومقداره  9951-1984حس   أظداد سكان كل مدينة ظلى أساس معدل النمو العام لسكان لي يا   الفرتة التعدادية  )*(

      ْ وفق املعادلة التالية
t

Px = P1(R + 1) ْ

 Px = ( 1995ظدد السكان املقدر   العام املنيور        .)             R = .معدل النمو 

P1 = ( 1984ظدد السكان   سنة األساس                               .)t = .الفرتة التعدادية 

ظداد سكا ها املقدر وفق وأ 1995الزيادة ظن معدل النمو العام للسكان وهي مقدار الفرع بني أظداد سكان املدينة   ظام  )**(

 ان.معدل النمو العام للسك
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عكغرية احلجكا   ( إىل أن الغال يكة العيمكى مكن املكدن اللي يكة املتوسكطة و      15اجلكدول )  كما يشري

عكا   وضكا ام  شهد  معدال  منو سريعة  تيجة الدور الذ  لع ه ظامل اهلجرة املعاكسكة باااههكا  

حلجكا  الكذا فكإن   وظمرا ية جديدة إليها، حبيث من  مبعدال  فاقك  املعكدل العكام لنمكو سككان لي يكا،       

حمكدودة   سكتاناءا  الفعلي هلذه املدن يفوع أحجامها املفرتضة وفق معكدل النمكو العكام للسككان، مكع ا     

ن مك فقدان جزًء  ستمر   متالها بعض املدن مال املرج والقره بوللي واألبيار ومزدة، واليت ي دو أ ها ا

 سكا ها  تيجة تأثري اهلجرة املغادرة.

 حلضرية:التصنيف املستحدث للمراكز ا -2

سكا ها  و أظدادمنإن إظادة تصنيف التجمعا  الريفية ومنح بعضها عفة التجمعا  املد ية  تيجة 

وظملية  خصوعًا، أدى إىل إضافة مدن جديدة، مما شكّّل ظاماًل مهمًا   منو أحجام املدن اللي ية

 التمدن   ال الد ظمومًا.

بكاري  لذ  يفوعل النمو احلضر  للسكان اوت دو أهمية هذا العامل من خالل املقار ة بني معد

ز احلضرية د املراكمعدل النمو السكا ي العام، حيث يرجع الفرع بني املعدلني وكذلك الزيادة   ظد

ضا أماكن والسابق  وتوسعها إىل ظامل اهلجرة من جهة، وامتداد رقعة املدينة خارج إطارها اجلغرا 

حركة  ن ذلك من ضواحي املدن من جهة أخرى، وما ينجا ظجديدة إليها ومنو املزيد من األحياء  

 للسكان حنو تلك املراكز،  يرًا لتوافر فرص العمل والدخل األفضل فيها.

 ظت ار التوسعخذ   االوهلذا فإن أية مقار ة لعدد سكان املدن بني التعدادا  السكا ية جيب أن تأ 

عضها ظدة إليها، حبيث تضاظف  مساحا  باملكا ي للمدن،  تيجة إضافة امعا  حضرية جديدة 

لس ينة طرابمرا  خالل النصف الاا ي من القرن العشرين، فعلى س يل املاال   تكن مساحة مد

الغر   تسع  حنوتتعدى ظدة كيلومرتا  مربعة حتى منتصف القرن املاضي، ثا ما ل ا  املدينة أن ا

ظام  2كا 71.102، أع ح  2كا 48.16دى ال تتع 1966واجلنو  والشرع، حيث كا   مساحتها ظام 

ار اجلغرا   تيجة توسع املدينة خارج اإلط 2كا 4.192إىل  2000، وتطور  تلك املساحة ظام 1980

، 1966ظام  2كا11السابق، وضا امعا  حضرية جديدة إليها. كما من  مساحة مدينة بنغاز  من 

ة فقد . أما مدينة مصرات2كا122إىل  0200، وبلغ  تلك املساحة   ظام 1980 ظام 2كا 45إىل 

وهو ما  2000ظام  2كا 83، ثا إىل 1980ظام  2كا 26إىل  1966ظام  2كا 9.1توسع  مساحتها من 

 (.16ما هو م ني   اجلدول )ك -تكن أن يعما ظلى بقية املدن اللي ية األخرى 

راككز احلضكرية الكيت اسكتفاد      وقد كان لتطور النيام اإلدار  دور  مها    استحداث العديد من امل

من توزع اخلدما   التعليميكة والصكحية واالجتماظيكة واملصكرفية واملرافكق العامكة مكن ميكاه وكهربكاء          

، حيث شهد  الك الد  1979منطقة إدارية ظام  46وطرع مواعال  وغريها، السيما بعد تقسيا ال الد إىل 
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حكدا  اإلداريكة واخلدميكة، جعكل الككاري مكن املراككز        ا تشارًا جغرافيًا واسعًا وزيادة ظددية ك رية   الو

العمرا ية الريفية تتحول إىل مراكز مد ية، وهذا أدى إىل منو العديد من املدن   لتلف أحنكاء الك الد،   

 كما جنا ظنه توافر فرص العمل والوظائف   تلك املدن، وخباعة العواعا اإلقليمية منها.

 (.2)كا 2000 -1966ملدن اللي ية خالل الفرتة ( التوسع املكا ي ل عض ا16جدول )

 2000املساحة   ظام  1980املساحة   ظام  1966املساحة   ظام  املدينة

 192.365 102.713 16.484 طرابلس 

 122.000 45.000 10.920 بنغاز 

 83.810 26.110 1.934 مصراتة

 23.200 5.981 0.950 الزاوية

 26.640 8.820 0.922 س ها

 26.600 9.820 1.000 ل يضاء ا

 15.590 8.000 1.885 اجدابيا

 17.500 6.928 2.522 در ة

 16.000 6.000 0.350 املرج

 1.835 0.794 0.354 سوسة

 6.000 1.871 0.351 األبيار

 3.500 1.171 0.246 شحا 

 4.043 1.288 0.105 توكرة

 1.938 0.666 0.143 الق ة

 11.000 4.610 0.725 غريان

 11.970 2.075 0.437 سر 

 2.432 1.367 0.232 يفرن

 4.180 0.620 0.262 مزدة

 10.120 2.508 0.218 بين وليد

 3.550 1.670 0.322 غدامس

 2.893 1.378 0.301  الو 

 Saad kezeiri، The role of the state and the devlopment of Libya’s urban center، in J. Allan etal    املصدر:

 (eds) Libya: state and regions، SOAS، University of London، 1989، P.168. 

 كا ك   ناطق اليتوال يفوتنا هنا اإلشارة إىل ظهور العديد من التجمعا  احلضرية   بعض امل

 ، اجل كل  ابيا، سرتصنف ظلى أ ها مناطق بدوية تسودها حياة رظوية غري مستقرة ومن أمالتها: اجد

لسكتينيا   ال فرتة ر، طربع، وهذا ما جيعلنا  ؤكد ظلى أن ظاهرة التمدن   لي يا متيز  خالاألخض

 قل واالرحتالياة التنوالس عينيا  والاما ينيا  بتحول العديد من السكان الذين ارت ط  معيشتها حب

 -ف سككنى الريك   -إىل حياة احلضر   املكدن م اشكرة دون املكرور باملراحكل املعتكادة، ال كداوة       

ل إىل ث ا تقلوا بشكل م اشر من بدو تارسكون مهنكة الرظكي واال تقكا    التحضر، حبي -سكنى املدن 

 ظمال وموظفني وإداريني ورمبا إىل مسؤولني   الدولة.
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 :تطور وظائف املدن وظامل التأثري املضاظف ألحجامها -3

 ط يعة وظائف املدن اللي ية وتطورها: -أ

، (1)ة هي مربر وجودهكا وأسكاس قيامهكا ودافكع تطورهكا ومنوهكا      يرى ال عض أن وظيفة املدين

وي دو ذلك من خالل العالقة بني تعدد الوظائف وأحجام املدن، كمكا أن  كوع الوظيفكة يلعكب دورًا     

املدن وتزايد أحجامها، حبيث ي دو هناك تأثري مت ادل بكني احلجكا والوظيفكة، فككٍل منهمكا      مهمًا   منو 

احلقيقة أن هناك ظالقة ارت اط مت ادلة بني أحجكام املكدن ووظائفهكا، فزيكادة احلجكا      يؤثر ويتأثر باآلخر. و

تعدد وظائفها، و  املقابل كلما تعدد  وظائف املدينة كان ذلكك مكدظاة   السكا ي للمدينة يؤثر   

 لزيادة منوها السكا ي.

وظهكا  ظكائف وتن إن إدراك مدى العالقة واالرت اط بني أحجام املكدن ووظائفهكا وتعكدد هكذه الو    

لتواز  تتطكور بكا  ويفسر إمكا ا  االستمرار   منو تلك األحجام املدينية، حبيث تتعكدد الوظكائف   

ا  العواعك  مع التزايد   أحجام املراكز احلضرية والعكس عحيح. وي دو ذلكك أكاكر وضكوحًا    

الكوطين   سكتويني ملاالوطنية واإلقليمية اليت حتتكر العديد مكن الوظكائف اخلدميكة واإل تاجيكة ظلكى      

عكغر  را يكة األ واإلقليمي، مما جيعلها أقدر ظلى جذ  السكان وتركزها ظلى حسا  املراككز العم 

 ان.ت  والسكحجما واألقل أهمية من حيث تطور وتعدد وظائفها، وبالتالي األقل جذبًا للمنش

ملككان  ا  يكة بكني  تقسا وظائف املدن ت عًا ألهميتها   منو املدينة مكن جهكة والعالقكا  املكا   

تهالكها أو ا فيكه اسك  الذ  يتا فيه إ تاج السلعة وتقديا اخلدمة )املركز احلضر ( واملكان الذ  يكت 

 توزيعها من جهة أخرى إىل قسمني رئيسني يكّو ان االقتصاد احلضر ، هما:

 هكا تقكدم   اظت كار أ ب االسكتهالكية( الوظائف اخلادمة للمدينة )الوظائف غري األساسكية أو الوظكائف    -1

   ما  ومنتجككا  إىل مسككتهلكني حملككيني )سكككان املدينككة  فسككها( وال حتككدث أ  تغككري خككد

 االقتصاد احمللي، فهي إظادة تداول داخلية ملقوما  هذا االقتصاد.

الوظائف املطورة للمدينة والدافعة لنموها )الوظائف األساسية أو الوظائف التصديرية( أل ها  -2

سلع واالستفادة من اخلدما  من ق ل سكان غري حمليني معامال  يتا من خالهلا استهالك ال

)خارج حدود املدينة(، ويتضمن جلب أموال من أماكن أخرى تؤد  إىل تنمية النشاط 

 .(2)االقتصاد    املدينة، ومنو حجمها

هميتها   ختتلف أ وبالرغا من تعدد الوظائف اليت متارسها املدن إال أ ها   كاري من األحيان

ا   ظاماًل ك، اليت دينة، ومن هنا تطلب األمر ضرورة تصنيف الوظائف وإبراز األساسية منهاحياة امل

ك الوظائف راسة تلمهمًا   تطور املدينة ومنو حجمها، وهو ما جذ  اهتمام الكاري من ال احاني لد

 ووضع املعايري لتصنيفها.

                                                 

 .17ع سابق، ص( مجال محدان، جغرافية املدن، مرج1)

 .67-64حممد عافيتا وآخرون، امل ادئ العامة جلغرافية املدن، مرجع سابق، ص ص( 2)
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حد أها مصادر دراسة وظائف هذا وُتعّد اإلحصاءا  اخلاعة باأل شطة اليت تارسها السكان أ

املدينة باالظتماد ظلى النسب املاوية للعاملني   لتلف األ شطة اإل تاجية واخلدمية ضمن املدينة 

لتحديد األ شطة السائدة فيها )وظائفها الرئيسة(،  يرًا ألن وظائف املدينة هي حمصلة للوظائف اليت 

إلحصاءا  تقتصر ظلى التفريق بني األ شطة تارسها سكا ها. وهنا جيب اإلشارة إىل أن تلك ا

االقتصادية الرئيسة، وال تشري إىل التنوع الك ري   أظداد الوظائف وال التصنيف الدقيق لنوظياتها، 

حبيث ختتفي بعض الوظائف املهمة اليت متارسها املدينة جملرد أن  س ة العاملني فيها أقل من 

املدينة وتطورها، السيما املدن الك رية متعددة  بعض الوظائف األخرى األقل أهمية   منو

فعلى س يل املاال  ،(1)الوظائف. ولذا فإن سيادة وظيفة معينة جيب أال يلغي وجود وظائف أخرى

العاعمة  -% لكن الوظيفة اإلدارية للمدينة 2-1قد يعمل   اإلدارة  س ة زهيدة من العاملني 

 لوظائف األخرى هلذه املدينة.مهمة جدًا وتؤثر   لتلف ا -اإلقليمية 

ل يا ا  ستخدم  اولتحديد مدى العالقة بني تطور أحجام املدن اللي ية وط يعة وظائفها فقد ا

  ائج التعداداة إىل  تاخلاعة باأل شطة االقتصادية للسكان لتحديد وظيفة املراكز املد ية، وبالعود

قسام، مت أىل تسعة جه النشاط االقتصاد  إالسكا ية و تائج حصر القوى العاملة   لي يا قسم  أو

 كاملة التوعيف، حبيث واأل شطة غري - شاط غري حضر  باظت ار أ ه -است عاد  شاط الزراظة 

 ي أو طاع الااتشتمل األ شطة املدينية ظلى س عة أ شطة تندرج ضمن القطاظني الرئيسيني: الق

( 3حويلية، )( الصناظا  الت2عدين(، )( الصناظا  االستخراجية )الت1الصناظي والذ  يشمل: )

تخزين ( النقل وال5مل: )( الطاقة واملياه. والقطاع الاالث أو القطاع اخلدمي ويش4التشييد وال ناء، )

ى صية. واظتمادًا ظل( اخلدما  اإلدارية واخلدما  االجتماظية والشخ7( التجارة،  )6واملواعال ، )

ر تت ع تطون تصنيف املدن اللي ية حبسب وظائفها ومقياس  يلسون لتحديد وظائف املدن تك

 كل  املاوية  األ شطة االقتصادية، حيث مت احتسا  النسبتلك الوظائف فيها، من خالل بيا ا  

املاوية  وع النسب شاط من األ شطة الس ع املذكورة   كل مدينة، واستخراج املتوسط احلسابي جملم

ستوى د بداية ماالحنراف املعيار  ظن الوسط احلسابي لتحديلكل  شاط اقتصاد ، ثا إجياد مقدار 

سابي لوسط احلالتخصص الوظيفي ظندما تصل  س ة العاملني   النشاط االقتصاد  باملدينة إىل ا

 مضافًا إليه مقدار االحنراف املعيار .

ية ( إىل االااه العام لتوزع متوسط  سب العاملني   األ شطة االقتصاد17يشري اجلدول )

اليت تدل بشكل ضمين ظلى وظائف املدن اللي ية، خباعة  2001-1964احلضرية خالل الفرتة 

الوظيفتني الصناظية واخلدمية،  تيجة التطور اإلجيابي ألظداد العاملني   قطاظي الصناظة واخلدما ، 

 السيما خالل العقدين األخريين من القرن العشرين. 

                                                 

 .18( مجال محدان، جغرافية املدن، مرجع سابق، ص1)
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جاء تطور الوظيفة الصناظية للمدينة اللي ية بعد اكتشاف النفط وا طالع برامج وخطط التطوير 

نمية القطاع الصناظي باظت اره أحد القواظد األساسية لتنمية والتنمية االقتصادية، وتوجه الدولة حنو ت

االقتصاد الوطين وحتريره من احتكار القطاع النفطي، وباظت اره كذلك حمركًا للقطاظا  االقتصادية 

األخرى وتنويع مصادر الدخل. وت دو  تائج تلك السياسة   ارتفاع  س ة العاملني   القطاع الصناظي 

% من إمجالي 10إىل حنو  1980 العاملني   القطاظا  االقتصادية احلضرية ظام % من مجلة5.4من 

 1980-1964،   حني كان مقدار الزيادة   تلك النس ة حمدودًا خالل الفرتة 2001ظددها ظام 

%. و  االااه ذاته زاد   س ة العاملني   األ شطة اخلدمية خالل الفرتة 1اليت   تتجاوز 

% بينما كا   الزيادة   تلك النس ة بشكل واضح خالل الفرتة اليت تل  ظام 4ار املذكورة مبقد

، مما يؤكد أن قطاع اخلدما  هو أكار 2001% ظام 65% إىل حنو 48.7، حيث زاد  من 1980

القطاظا  تطورًا ومنوًا، حيث أضح   س ة العاملني فيه حاليًا متاثل الوضع   ال لدان املتقدمة، 

ظلى حتسن خدما  وشروط حياة املواطن اللييب   العقود األخرية من القرن  وهو مؤشر قو 

 العشرين رغا كل ما تعرض  له ال الد من ضغوط خارجية ظاملة.

، 1980% ظام 4.5إىل  1964%   ظام 2.7كما زاد   س ة العاملني   قطاع الطاقة واملياه من 

 طة االقتصادية احلضرية.من مجلة العاملني   األ ش 2001% ظام 4.6ثا إىل 

% من القوى العاملة 28( كذلك أن قطاع ال ناء والتشييد استأثر بأكار من 17ويالحظ من اجلدول )

 تيجة النهضة العمرا ية وحركة ال ناء اليت شهدتها أغلب املدن اللي ية مع منوها  1980  ظام 

مار شاملة، غري أن تلك النس ة وتطورها، حيث حتول  ال الد   تلك الفرتة إىل ورشة بناء وإظ

، وهذا االخنفاض   يأ   تيجة للرتاجع الك ري   ظمليا  ال ناء   2001% ظام 3.4اخنفض  إىل 

املدن، وإمنا يرجع إىل الزيادة النس ية   أهمية قطاع اخلدما  مبختلف أقسامه من جهة، وإجناز 

اض معدل النمو السكا ي قلياًل، وكذلك بس ب الكاري من املشاريع املهمة   الفرتة السابقة، واخنف

% من العاملني   ال ناء والتشييد اليت كا   28.3است دال املساكن القدتة مبساكن حدياة، إذ أن  س ة 

مثا ينيا  القرن العشرين ُتعدُّ  س ًة مرتفعًة جدًا قلما ما جندها إال   املدن اجلديدة اليت    بداية

والتشييد، وبالتالي فهي مرحلية البد وأن ته ط الحقًا إىل الوضع الط يعي الذ   تكون   مرحلة ال ناء

إىل  % ، لكن هذا ال ينفي التأثري السليب للحصار اخلارجي الذ  أدى10قلما تزيد فيه هذه النس ة ظن 

ضعف   وترية الزخا التنمو ، السيما   ميدان ال ناء والتشييد للمشاريع العمالقة مال مشروع 

 النهر الصناظي، وغريه.

 :1964 وظائف املدن اللي ية ظام

ومنه يالحظ ظدة أمناط وظيفية  1964( إىل توزع وظائف املدن اللي ية   ظام 18يشري اجلدول )

متيز تلك املدن، حبيث يعكس التميز الوظيفي مدى سيادة تلك الوظيفة   املدينة، الذ  جيب أال ينفي 
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 ف األخرى اليت ال تصل إىل معدال  التخصص الوظيفي.ممارستها لعدٍد من الوظائ

 وفق طريقة  لسون. 1964( تصنيف وظائف املدن اللي ية   ظام 18جدول )

الكهرباء  الصناظة التعدين املدينة
 والغاز

النقل 
 واملواعال 

التشييد  التجارة
 وال ناء

 اخلدما 

   * *  *  طرابلس

   * *    بنغاز 

    * *   در ة

  *     * اويةالز

      *  اجدابيا

    * *   طربع

 *       س ها

   *   *  مصراتة

 *       ال يضاء

  *      زوارة

 * *      املرج

    *    الكفرة

  * *     اخلمس

 *       غريان

 *        الو 

  * *     زلينت

 (.10ملصدر: من حسا  ال احث بناء ظلى بيا ا  امللحق )ا

 يلسون. وفق طريقة  تشري إىل أن  س ة العاملني   النشاط باملدينة تصل أو تتجاوز بداية التخصص الوظيفي للنشاط *

 

كل ظام أكار ي متال بشأها الوظائف احلضرية اليت مارستها املدن اللي ية، فه الوظيفة اخلدميةمّال  

القوى العاملة  ظن  صف 1964منها ظام  من ثلث القوى العاملة   كل املدن اللي ية، وزاد    مخٍس

لتخصص ااوز  حد فيها، وهي املدن اليت مارس  الوظيفة اخلدمية باظت ارها وظيفًة رئيسًة، حيث ا

حلكا امللكي ااء فرتة الوظيفي لنشاط اخلدما ، وخباعة   مدينة ال يضاء اليت اختذ  ظاعمة لل الد أثن

دما  حنو جمال اخل دمية فيها، حيث مّال   س ة العاملني  ال ائد، وما عاح ه من تركز لأل شطة اخل

رج تلتها كال من % من العاملني مبدينة امل54% من مجلة العاملني. كما ماَّل النشاط اخلدمي حنو 58

مراكز لتقديا خلدمية كاغريان و الو  وس ها، ولذا تكن التأكيد ظلى أن منو هذه املدن ارت ط بأهميتها 

 ط ينشّد إليها، باإلضافة خلدمة سكا ها.اخلدما  حملي

  املرت ة الاا ية من حيث األهمية بعد الوظيفة اخلدمية حيث بلف  ال ناء والتشييديأتي قطاع 

% من مجلة العمالة   القطاظا  املختلفة، ظلى الرغا أن ال عض قد 17.8متوسط العاملني به حنو 

لية بناء لتلك املدن، وليس وظيفة هلا، إال أن ما يهمنا ال يعدها وظيفة للمدينة، أل ها   الواقع ظم
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هنا هو التأكيد ظلى أن النشاط الغالب للقوى العاملة باملركز احلضر    جماال  اإل شاء 

والتشييد، الذ  يعكس مدى تطور تلك املراكز و هضتها العمرا ية، حيث ترتفع  س تها   كل 

%، وتربز 15غاز  وغريان اليت تقل النس ة   كٍل منها ظن املدن اللي ية باستاناء مدن طرابلس وبن

أهمية هذه الوظيفة أكار   كل من زلتني واخلمس واملرج والزاوية وزوارة، اليت تتجاوز  س ة 

% وبذلك فهي 20العاملني   جماال  ال ناء والتشييد حدود التخصص الوظيفي هلذا النشاط ال الف 

ختصصًا   ال ناء والتشييد ظلى مستوى ال الد   ستينيا  القرن متال املراكز اليت كا   أكار 

 العشرين.

%، حيث مّال  أحد أها الوظائف اليت 13.6فقد بلف حدها التخصصي  الوظيفة الصناظيةأما 

مارستها املدن الرئيسة   ال الد آ ذاك السيما مدينة طرابلس  تيجة التوطن الصناظي فيها، حيث 

% 57% من مجلة العمالة الصناظية   ال الد، وحنو 79حنو  1956اظية فيها ظام مّال  العمالة الصن

حنو  1964، إذ بلغ   س ة هذه الوظكيفة   ظام (1)من جمموع املنشت  الصناظية   العام ذاته

% من مجلة العمالة   املدينة. كما مّال  الصناظة الوظيفة الرئيسة ملدينيت مصراتة واجداي ا، 13.7

% من جمموع العمالة   كٍل من املدينتني،   حني اظترب  16شتغل فيهما أكار من حيث ا

الوظيفة الصناظية وظيفة ثا وية   بقية املدن أو أقل أهمية، إذ   تصل حد التخصص الوظيفي 

  تيجة لسيادة الوظيفة اخلدمية فيها.

اللي ية، فمع استمرار منو إحدى الوظائف املؤثرة   منو املدن  الوظيفة التجاريةكما شكل  

املدينة تنمو حاجتها إىل تأدية وظيفة التسويق واملعامال  التجارية واالستفادة منها، حيث مّاَل 

% من مجلة املمارسني لأل شطة االقتصادية 11.5العاملني   النشاط التجار    املدن اللي ية حنو 

لني   القطاع التجار  املتوسط العام احلضرية، وكان هناك حنو ظشر مدن ااوز   س ة املشتغ

للعاملني   هذا النشاط، منها مخس مدن ااوز  بداية مستوى التخصص   الوظيفة التجارية، 

وبنغاز  ومصراتة واخلمس وزلينت، اليت تكن تصنيفها ظلى أ ها مدن اارية، كما وهي: طرابلس 

ذه املدن دورًا مهمًا   ممارستها (. وقد لعب املوقع اجلغرا  هل18هو واضح من اجلدول )

للوظيفة التجارية، السيما وقوظها ظند ظقد املواعال  وبالقر  من املوا ئ ال حرية الرئيسة   

لوظيفة النقل ال الد، وخباعة موا ئ طرابلس وبنغاز  وطربع، ويؤكد ظلى هذا ممارسة هذه املدن 

واملواعال  والتخزين بداية مستوى ، حيث ااوز   س ة العمالة بقطاع النقل واملواعال 

%   كٍل 12.7%، 13.1، إذا بلغ   س ة العاملني فيه 11.4التخصص الوظيفي هلذا القطاع وال الغة 

                                                 

(1     )I.B.R.D.The Economic Development in Libya, j. Hopkins press, Baltimore, U.S.A. 1960, 

P.437. 
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من طرابلس وبنغاز  ظلى التوالي، وقد سّجل  أظلى النسب   مدينة الكفرة اليت متال ظقدة 

لشمال اللييب وكل من السودان وتشاد، مواعال  أو  قطة التقاء طرع املواعال  اليت تربط بني ا

كذلك احلال بالنس ة ملدينة طربع اليت متال مدينة حدودية خلدمة حركة املواعال  والنقل الرب  

 %. 11.4بني لي يا ومصر حيث سجل   س ة العاملني   قطاع النقل 

أل شطة لوطن الت كما تكن توضيح األمناط الوظيفية للمدن اللي ية اظتمادًا ظلى حسا  معامل

كلما واحد، و االقتصادية احلضرية، حبيث يدل املعامل ظلى توطن ظاد  إذا كا   قيمته تساو 

ختلفة ضرية املزاد  تلك القيمة دّل ذلك ظلى توطن أكرب. و  ضوء معامال  توطن األ شطة احل

ا أقل وطنهمل تإذ كان معامل توطن أحد األ شطة يساو  واحد فأكار وبقية األ شطة األخرى معا

ن مجل أكار من واحد تصنف املدينة ت عًا لذلك النشاط، وإذا كان معامل توطن ظدة أ شطة س

 واحد عنف  املدينة ظلى أ ها متعددة الوظائف.

عامل توطن ( أن أغلب املدن اللي ية متارس وظائف متعددة وفقا مل19يالحظ من اجلدول )

اليت  ة طرابلسدرجة أهميتها وط يعتها. فمدين األ شطة االقتصادية فيها، وإن كا   ختتلف  

تكن أن  % سنويًا 8.6الذ  سجل  1964-1954حقق  معداًل مرتفعًا لنمو سكا ها خالل الفرتة 

ن ترتيب توطن تك رجعه إىل تعدد وظائفها ومركزيتها االقتصادية واإلدارية، ووفقًا ملعامل ال

ووظيفة النقل واملواعال ، والوظيفة التجارية،  ،تلك الوظائف حبسب أهميتها: الوظيفة الصناظية

 و شاط التعدين، وقطاع الكهرباء واملياه.

املذكورة بأ ها  % سنويًا خالل الفرتة7.2كما تكن تصنيف مدينة بنغاز  اليت حقق  معدل منو 

 جارية.ة الت، الوظيفمتعددة الوظائف، أهمها: وظيفة التعدين، النقل واملواعال ، الكهرباء واملياه

 قطاع الكهرباء  فأها أ شطتها متال   1964أما مدينة در ة ثالث املدن اللي ية حجما   ظام 

 ال ناء، ثا التجارة،و، يليه النقل واملواعال ، ثا التشييد 2.61واملياه الذ  سجل معامل توطن بلف 

 وهو ما تكن أن يعما ظلى بقية املدن اللي ية األخرى.

ام األ شطة االقتصادية أن  صنف املدن اليت يرتفع فيها معامل التوطن وتكن ظلى أساس أقس

االقتصاد  حبسب أمناط األ شطة، حيث بلغ     شاط التعدين تسع مدن هي: بنغاز ، اخلمس، 

الزاوية، زوارة، اجدابيا، الكفرة، غريان، س ها، طرابلس. بينما بلف ظدد املدن اليت متارس الوظيفة 

هي: مصراتة، طرابلس، س ها، اجدابيا، الكفرة. أما الوظيفة اخلدمية فتربز    الصناظية مخس مدن

مدن: ال يضاء، املرج، س ها، غريان،  الو . وتيهر الوظيفة التجارية   مدن: زلتني، اخلمس، 

مصراتة، طرابلس، بنغاز ، الزاوية، زوارة، در ة، طربع.   حني تستأثر مدن الكفرة وبنغاز  

ة وطربع واخلمس وزلتني بوظيفة النقل واملواعال . وقد لع   كل وظيفة من وطرابلس ودر 
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الوظائف املذكورة، ومدى التخصص   تلك الوظيفة و طاع  فوذها، دورها   منو املدن اللي ية 

 .1964-1954وتطور أحجامها خالل الفرتة 

 

 .*1964 ( معامل توطن األ شطة االقتصادية احلضرية   املدن اللي ية19جدول )

 أقسام النشاط االقتصاد  احلضر  املدينة

الكهرباء  الصناظة التعدين
 واملياه

النقل 
 واملواعال 

التشييد  التجارة
 وال ناء

 اخلدما 

 0.87 0.70 1.24 1.35 1.08 1.46 1.14 طرابلس

 0.89 0.73 1.18 1.37 1.34 0.91 1.88 بنغاز 

 0.97 1.05 1.01 1.21 2.61 067 0.4 در ة

 0.93 1.14 1.18 0.93 0.56 0.82 1.50 الزاوية

 0.91 1.02 0.94 0.84 0.15 1.20 1.37 اجدابيا

 0.97 1.04 1.01 1.21 2.64 0.67 0.40 طربع

 1.18 0.87 0.60 0.68 0.30 1.36 1.16 س ها

 0.91 0.91 1.29 0.84 0.15 1.70 0.97 مصراتة

 1.31 0.95 0.75 0.81 1.67 0.39 0.19 ال يضاء

 0.93 1.14 1.18 0.93 0.15 0.83 1.48 زوارة

 1.22 1.17 0.75 0.81 1.67 0.39 0.19 املرج

 0.91 1.02 0.94 1.58 0.15 1.07 1.37 الكفرة

 0.79 1.46 1.31 1.14 0.86 0.86 1.71 اخلمس

 1.18 0.72 0.84 0.96 0.89 0.85 1.22 غريان

 0.80 0.84 1.31 1.14 0.86 0.86 0.55 زلينت

 1.18 0.84 0.84 0.96 0.93 0.85 0.59 لو   ا

 (.10املصدر: من حسا  ال احث بناء ظلى بيا ا  امللحق )
 

 املدينة مجلة العاملني   النشاط االقتصاد                                                                  
 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك                                                              

  املدينة  مجلة العاملني   األ شطة االقتصادية                                                                
 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك      =معامل التوطن ) معامل األهمية النس ية(   (*)

 الدولة مجلة العاملني   النشاط االقتصاد                                                                  
 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك                                                            

  الدولةمجلة العاملني   األ شطة االقتصادية                                                                



 148 

 :1980 ظائف املدن اللي ية ظامو

 سائدة   ظام( الذ  يشري إىل تصنيف املدن اللي ية حبسب الوظائف ال20يتضح من اجلدول )

ظيفة كن هلا وتيف  يلسون أن هناك س ع ظشرة مدينة من بني املدن اللي ية   وفقًا لتصن 1980

ئف ال لك الوظاتحمددة، إذ   يكن هلا تصنيف ضمن أيًا من الوظائف املذكورة، ألن قيمة مؤشر 

  ٍّ منهاأيصل إىل بدايا  مستوى التخصص، وهي   معيمها مدن عغرية ال يتعدى ظدد سكان 

لكفرة، ادالني، دن: ترهو ة، القره بوللي، زوارة، اجلميل، براك، يفرن، رقألف  سمة، وهي م 30

  الو ، املاية، تراغن، الناعرية، مسة، زلطن، أم األرا ب، إدر ، األبرع.

 1980ظام  لي ية  استمر  الوظيفتان الصناظية واخلدمية كأها الوظائف اليت مارستها املدن ال

تنمية بالمًا خاعًا ية اهتماألهمية القطاع الصناظي أول  الدولة اللي  السيما الوظيفة الصناظية، فنيرًا

ااوز   س ة  ، حيث1970الصناظية وجعلتها   مقدمة اسرتاتيجيا  خطط وبرامح التنمية منذ ظام 

   لذ  سّجلالعمالة   القطاع الصناظي   أربع ظشرة مدينة حدود مستوى التخصص الوظيفي ا

 نغاز ، مصراتة،بإذ تركز  هذه الوظيفة   املدن الرئيسة وهي مدن: طرابلس، ، 9.7العام املذكور

 رًا مهمًا  اعال  دوالزاوية، س ها، حيث لع   الصناظة إىل جا ب الوظيفتني التجارية والنقل واملو

دن الرئيسة ظي   املمنو هذه املدن وجعلها أكرب املدن اللي ية حجمًا، وقد ساظد ظلى التوطن الصنا

 ا ظلى املوادة حصوهلسهول باإلضافة إىل كون هذه املدن تشكّّل أكرَب سوٍع استهالكية   ال الد. هذا

ة   ظدد من الصناظي اخلام، السيما املستوردة وذلك لقربها من املوا ئ الرئيسة. كما ت دو الوظيفة

إىل بعض  ، إضافةاناملدن متوسطة احلجا، اليت متالها مدن: املرج، اخلمس، زلينت، العزيزية، عرم

ل  تلك ، حيث مّااملدن الصغرية اليت ترتكز فيها الصناظا  ال رتولية مال الربيقة ورأس األ وف

 الصناظا  العامل الرئيس لنمو هذه املدن وتطورها.

ة، وإن والصغري أما الوظيفة اخلدمية فقد تصدر  الوظائف اليت مارستها معيا املدن املتوسطة

   شكل واضحوظيفة ختتلف باختالف أحجام املدن، حيث برز  هذه الوظيفة بكا   جماال  هذه ال

 نس.وع، قمية، سلتحنو تسع مدن، هي: ال يضاء، در ة، املرج، زلينت، عرباته، العجيال ، مسال

صر  للي ية، حيث اقت( مدى االرت اط بني الوظيفة التجارية وأحجام املدن ا20كما ي دو من اجلدول )

وا  األحجام ، إضافة إىل مدينتني من ذ1980لى املدن الس  األكرب حجمًا   ظام هذه الوظيفة ظ

 املتوسطة، هما: زلينت وعرمان.

ذه أسهم  ه هذا وتكن مالحية االرت اط بني وظيفة النقل واملواعال  وتطور املدن، حيث

لنقل قطاع ال الوظيفة   تطور العديد من املدن ومنو أحجامها، ا طالقًا من الدور امل اشر

ث   ش كة الذ  حد واملواعال    ظمليا  التنمية االقتصادية واالجتماظية، ال سيما بعد التطور

واٍز شهدته مع تطوٍر مالطرع الربية، إذ تكن القول: إن التطور الذ  شهدته املدن   لي يا تزامن 

  أع ح ابلس اليتش كا  طرع املواعال  ووسائط النقل، كما هي احلال بالنس ة ملدينة طر

 متال املركز الرئيس للنقل واملواعال    غر  ال الد.
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 وفق طريقة  يلسون. 1980( تصنيف املدن اللي ية حبسب وظائفها ظام 20جدول )

 اخلدما  التشييد وال ناء التجارة النقل واملواعال  الكهرباء والغاز الصناظة التعدين املدينة

   * *  *  طرابلس
   * *  *  بنغاز 
   * *  *  مصراتة
   *   *  الزاوية

   *   *  س ها
 *       ال يضاء
   *    * اجدابيا
    *    طربع
 *   *    در ة

 *     *  املرج
 *  *   *  زلتني

    *  *  اخلمس
  *      سر 

 *       عرباتة
        ترهو ة

      *  العزيزية
  *      بين وليد

 *       ال العجي
   *   *  عرمان

        القره بوللي
        زوارة

        اجلميل
        براك
        يفرن
        األبيار
  *      غريان

        رقدالني
        الكفرة

     *   شحا  
      *  الزهراء

  *      مزده
 *       مسالته
     *   مرزع

  *   *   تاورغاء
         الو 

    * *   الق ة
     *   اوبار 
      * * الربيقة

        الناعرية
      *  قصر األخيار

       * هون 
       * جالو
       * ودان 

       * سوكنة
       * زلة

        املاية
     *   توكرة

  *      غدامس
        تراغن
  *      غا 
        مسة

        زلطن
      * * رأس األ وف
        أم األرا ب

        إدار 
 *   *    سلوع

  *      بن اجلواد
        األبرع
     *   سوسة
       * أوجلة
 *   *    قمينس

 (.11املصدر: من حسا  ال احث بناء ظلى بيا ا  امللحق )

 ون.ق طريقة  يلسباملدينة تصل أو تتجاوز بداية التخصص الوظيفي للنشاط وفتشري إىل أن  س ة العاملني   النشاط  *
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كما متال مدينة بنغاز  املركز الرئيس للنقل   اإلقليا الشرقي من ال الد. بينما مّال  مدينة س ها 

مركزه الرئيس   إقليا فزان   اجلنو  اللييب حيث تتجه إليها الطرع من لتلف مناطق الواحا  

راوية احمليطة بها. وهذا ما تكن مالحيته كذلك   تركز املدن الرئيسة، بالقر  من املوا ئ الصح

التجارية ال حرية، اليت اختلف  أهميتها ودورها   تطور املدن الواقعة ضمن  طاقها، وتكن مالحية ذلك 

لصدارة، ففي ظام من خالل مقار ة حجا حركة النقل   تلك املوا ئ، حيث احتل ميناء طرابلس مكان ا

% ظن طريق ميناء بنغاز ، بينما أسهم  26%، وحنو 56.8بلغ   س ة واردا  ال الد ظن طريقه حنو  1980

 .(1)%، واملتمالة   موا ئ: مصراتة، طربع، در ة، اخلمس، زوارة2.17بقية املوا ئ األخرى بنس ة 

 1980اللي ية لعكام   دية   املدن( الذ  ي ني معامل توطن األ شطة االقتصا12ُييهر امللحق رقا )

   التعكدين( )أن معيا تلك املدن ذا  وظائف متعددة، حيث ترتكز وظيفكة الصكناظة االسكتخراجية    

ك املكدن  تتماكل تلك  ومدن إقليا خليج سر ، الذ  ترتكز فيه ظمليا  استخراج النفط والغاز الط يعي، 

و بيا يشكتغل حنك  دينة اجكدا بن جواد، أوجلة. ففي م : اجدابيا، الربيقة، هون، ودان، جالو، سوكنة، زلة، 

%   10.5و %   بكن جكواد، وحنك   16.3%   جالو، وحنكو  37ربع القوى العاملة    شاط التعدين، و

 ريًا هلكذا  كك توطنكًا   مدن منطقة اجلفرة، حيث ترتفع قيمة معامل التوطن فيها، مما يدّل ظلكى أن هنكاك  

 النشاط   هذه املدن.

فيهكا   يكث ترتفكع  حق املذكور إىل تركز الوظيفة الصناظية   املدن الرئيسة حكما يشري املل

ن ل التكوط معامال  توطن النشاط الصناظي، كما هي احلال   مدينة طرابلس الكيت وعكل معامك   

و  مكدن زلكينت    ،1.8و  مصكراتة   3.2، و  مدينة الزاوية بلف 2.02، و  مدينة بنغاز  2.2إىل 

 .2.9و  العزيزية ، 1.9واخلمس واملرج 

اط اخلكدمي  وطن النشك تك أما الوظيفة اخلدمية فتيهر   غال ية املدن اللي ية، حيث تزيد قيمة معامل 

%، 45ن ظك س ة تقكل   ظن واحد باستاناء ظدد من املدن اليت سّجل  العمالة   القطاع اخلدمي فيها 

يكة  نهضكة العمرا  تيجكة ال والتشكييد،    وهي املدن ذاتها اليت ارتفع  فيها  س ة العمالة    شاط ال نكاء 

يكث تتجكاوز   عشرين، حاليت شهدتها هذه املدن مع أواخر الس يعنا  وأوائل الاما ينيا  من القرن ال

ها شاط الرئيس لسككا  % من جمموع القوى العاملة فيها، ولذا فهو تال الن40العمالة   هذا القطاع 

ء، بكين  د، تاورغكا مدن: مزدة، غا ، غدامس، بن جواواألساس االقتصاد  لنموها، كما هي احلال   

 .1.5وليد، وكلها يزيد فيها معامل توطن  شاط ال ناء والتشييد ظن 

( ظلى أهمية الوظيفكة التجاريكة للعديكد مكن املكدن حيكث بكرز  هكذه         12كما تؤكد بيا ا  امللحق )

  بالدرجكة األوىل   املكدن   ترككز  ،1980% من جمموع أظداد املدن اللي ية   ظكام  32الوظيفة   حنو 

                                                 
 .1981، طرابلس، 1980لتعداد، اجملموظة اإلحصائية لعام ( مصلحة اإلحصاء وا1)
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، و  مدينكة  2.1، و  مدينكة طكرابلس   2.6حيث بلف معامل التوطن   مدينة بنغكاز    ،الك رية واملتوسطة

( إىل تصكنيف  21ويشكري اجلكدول )   ،1.5و  مصراتة والزاوية وزلينت  ،1.6و  مدينة اجدابيا  ،1.74س ها 

 عامل توطن األ شطة االقتصادية احلضرية.حبسب م 1980الوظائف   املدن اللي ية   ظام 

 ضرية.حبسب معامل توطن األ شطة االقتصادية احل 1980( تصنيف وظائف املدن اللي ية 21جدول )

 وظائف املدن حبسب أهميتها املدينة  وظائف  املدن حبسب أهميتها املدينة

 اخلدما ، النقل  مسالتة النقل، الصناظة، التجارة، اخلدما  طرابلس

 الكهرباء واملياه، التشييد وال ناء، اخلد ما  مرزع التجارة، النقل، الصناظة، اخلدما  بنغاز 

 الكهرباء واملياه، التشييد وال ناء، التجارة تاورغاء النقل، الصناظة، التجارة، اخلدما  مصراتة

 الكهرباء واملياه، التشييد وال ناء  الو   الصناظة، التجارة، اخلدما  الزاوية

 النقل، الكهرباء واملياه، اخلدما   الق ة  ما  التجارة، النقل واملواعال ، الصناظة، اخلد س ها

 الكهرباء واملياه، التشييد وال ناء، اخلدما   اوبار  النقل، اخلدما   ال يضاء 

 التعدين، الصناظة  الربيقة  التعدين، التجارة  اجدابيا 

 الصناظة، التشييد وال ناء  الناعرية  اخلدما   النقل، التجارة، الكهرباء، طربع

 الصناظة ، النقل، التشييد وال ناء قصر األخيار النقل، الصناظة، اخلدما ، التجارة در ة 

 التعدين هون  ارة الصناظة، الكهرباء واملياه، اخلدما ، التج املرج 

 لتشييد وال ناء، التجارة التعدين، ا جالو  الصناظة، التجارة، اخلدما ، الكهرباء زلينت

 التعدين  ودان  الصناظة، النقل، ال ناء والتشييد  اخلمس

 التعدين سوكنة  التشييد وال ناء، الكهرباء واملياه سر  

 التعدين  زلة  اخلدما ، الصناظة، التجارة  عرباته

 التجارة، اخلدما   املاية  اخلدما ، التشييد وال ناء ترهو ة 

 الكهرباء واملياه، اخلدما   توكرة  ناءلصناظة، التعدين، الكهرباء، التشييد وال ا العزيزية 

 التشييد وال ناء  غدامس التشييد وال ناء، الكهرباء واملياه بين وليد 

 الكهرباء واملياه، التشييد وال ناء، اخلدما   تراغن  الكهرباء واملياه، اخلدما   العجيال  

 التشييد وال ناء، النقل غا   رة، اخلدما  الصناظة، التجا عرمان 

 النقل، اخلدما   مسكة الصناظة، اخلدما   القرة بوللي 

 النقل، اخلدما ، التشييد وال ناء زلطن  النقل، اخلدما ، التشييد وال ناء، التجارة زوارة 

 التعدين، الصناظة، التجارة رأس األ وف  الكهرباء واملياه، اخلدما   اجلميل 

 الكهرباء واملياه، التشييد وال ناء، اخلدما   أم األرا ب  الكهرباء واملياه، اخلدما   براك 

 الكهرباء واملياه، اخلدما   ادار  التشييد وال ناء، اخلدما   يفرن 

 النقل، اخلدما    سلوع اهالصناظة، التشييد وال ناء، الكهرباء واملي األبيار

 التعدين، التشييد وال ناء، التجارة  بن اجلواد  صناظة التشييد وال ناء، ال غريان 

 الكهرباء واملياه، النقل، اخلدما  األبرع  النقل، اخلدما ، التشييد وال ناء، التجارة رقدالني 

 الكهرباء واملياه، النقل، اخلدما   سوسة ما  الصناظة، الكهرباء واملياه، التجارة، اخلد الكفرة 

 التعدين  أوجلة  املياه، النقل، اخلدما  الكهرباء و  شحا  

 النقل، اخلدما   قمينس الصناظة، التشييد وال ناء الزهراء 

   التشييد وال ناء، التعدين مزدة 

 (.12املصدر:  من إظداد ال احث بناًء بيا ا  امللحق )
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 :2001وظائف املدن اللي ية ظام 

ل ظام ي ية خالمح العامة لوظائف املدن اللحدد اااه تطور النشاط اخلدمي   لي يا املال

% 20 مبقدار 2000و1964إذ زاد   س ة العاملني   هذا النشاط خالل الفرتة ما بني ظامي  ،2001

حوذ وحده استلوأن  شاط اخلدما  االجتماظية والعامة  ،من مجلة العاملني باأل شطة احلضرية

( 22ل اجلدول )حظ مالمح تلك الوظائف من خالوُتال ،2001ظلى حنو ثلاي القوى العاملة   ظام 

النشاط  اخلدمية حيث مّال  الوظيفة ،الذ  ي ني تصنيف وظائف املدن اللي ية وفق طريقة  يلسون

ايت األحجام ألف  سمة )ف 100الرئيس للسكان   غال ية املدن اللي ية اليت تقل أحجامها ظن 

س ة العاملني  حيث ااوز   ،ن   هاتني الفاتني% من أظداد املد64املتوسطة والصغرية( أو حنو

 تها   إذ وعل   س ،(%70  النشاط اخلدمي فيها بدايا  مستوى ختصص الوظيفة اخلدمية )

وحنو  ،الو  كما هي احلال بالنس ة ملدينة  ،% من مجلة العاملني80بعض تلك املدن إىل حنو 

 .غدامس ،يفرن ،% ملدن: مرزع78و ،%   مدينيت عرمان وعرباتة79

ليلة ألخرى قاوظلى الرغا من أهمية القطاع اخلدمي إال أن ذلك ال ينفي ظهور بعض األ شطة 

 ،دن: غدامسالنس ة ملكما هي احلال ب ،األهمية   العديد من املدن اللي ية مقار ة بالنشاط اخلدمي

ها دن تقل أحجامهذه املزم، وأم الر ،مرتوبة ،األبرع ،القطرون ،أم األرا ب ،غا  ،تراغن ،الق ة ،مرزع

صصه اوز حدود ختألف  سمة للمدينة الواحدة، مال قطاع الكهرباء واملياه الذ  ا 25السكا ية ظن 

 %. 8حيث بلف   مدينة غا  مااًل  ،الوظيفي

ليت سّجل   س ة ألف  سمة( ا 100أما بقية املدن من فايت األحجام املتوسطة والصغرية )أقل من 

ها   ظتمد بعضافقد  ،النشاط اخلدمي فيها أقل من مستويا  التخصص للوظيفة اخلدميةالعاملني   

 ،الزهراء ،يقةيدر الربالعزيزية، بين ول ،منوه ظلى الوظيفة الصناظية؛ وي دو ذلك واضحًا   مدن: سر 

نها حدود  مظي   كٍلالناعرية، رأس األ وف، املعمورة، اليت ااوز   س ة العاملني   القطاع الصنا

مال:  ،شييد وال ناءظلى قطاع الت بينما اظتمد بعضها اآلخر ،(%16.6ختصص الوظيفة الصناظية ال الف )

% 10شييد ناء والتاليت ااوز   س ة العاملني فيها   جماال  ال  ،مزدة، وودان، وزلة، وسوكنة

  تيجة النهضة العمرا ية اليت شهدتها هذه املدن.

ال  وظائفها ألف  سمة، فقد مت 100رب حجمًا اليت زاد  أحجامها ظن أما املدن الس ع األك

تصاد  شاط االقالرئيسة حسب تصنيف  يلسون   الوظيفتني التجارية والصناظية، حيث ارت ط الن

ظيفة النقل بهاتني الوظيفتني، إىل جا ب و 2001الرئيس لسكان مدينيت طرابلس وبنغاز  ظام 

قد ولوظيفي، االعاملني   هذه األ شطة الاالثة حدود التخصص  واملواعال ، إذ ااوز   س ة

 جمًا لكو همااألقل ح شكّّل  هذه الوظائف دورًا مهمًا   استمرار هيمنتها ظلى بقية املدن اللي ية

ة لعامة واخلاعامارا  امتلكان الاروة األكرب واأل شطة األكار تطورًا وحتييان بأكرب  س ة من االست

 ة.لي يدن الاملستامارية فيهما أفضل من بقية لتوفّّر بياة ا
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 وفق طريقة  يلسون 2001( تصنيف املدن اللي ية  حبسب وظائفها ظام 22جدول )
 األ شطة  االقتصادية املدينة األ شطة  االقتصادية املدينة 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
 *        الو    * *  *  طرابلس
       * جالو   * *  *  بنغاز 
 * *      هون    *   *  مصراتة
 *       الغريفة   *   *  الزاوية 

      *  رأس األ وف    *     س ها 
 * *      ادر       *  اخلمس
 *       جادو       *  زلينت 
     *   قمينس *       ال يضاء
  *      ودان        * اجدابيا
 *       تيجي    *    طربع

      *  املاية *       العجيال 
 *    *   تراغن  *  *    در ة

     *   توكرة *       عرمان 
 *       زلطن  *    *  سر 
  *      زلة *       املرج

  *      سوكنة *       غريان 
 *    *   غا  *       اجلميل
 *    *   أم األرا ب *       عرباتة
 *       الرحي ا  *   *    ترهو ة

 *       سوسة *       زوارة
 *       الرج ان      *  العزيزية
        مسكة      *  بين وليد

 *    *   القطرون *   *    قصر األخيار
 *      * أوجلة *       براك

 *    *   األبرع   *  *   الكفرة
  *      بن جواد *       يفرن

 *    *   مرتوبة *   *    يالقره بولل
 *       واد  ظت ة *       الز تان
 *       تاكنس *   *    مسالتة
 *       ك او     *   األبيار

 *       طلمياة *       راقدلني
 *    *   أم الرزم      * * الربيقة

      *  املعمورة        تاورغاء
 *       العويلية *    *   غدامس
 * *      برقن *       أوبار 
 * *      ظمر املختار *    *   مرزع

   *  *   تازربو *       شحا 
    *    كميو       *  الزهراء

 *       احلرابة *    *   الق ة
 *  *     بار الغنا      *  الناعرية

    *    امساظد  *   *   مزدة
             *   سلوع

 (.13): من حسا  ال احث بناء ظلى بيا ا  امللحق املصدر

 ( اخلدما .7) وال ناء،يد ( التشي6( التجارة، )5( النقل واملواعال ، )4( الكهرباء والغاز، )3) الصناظة،( 2( التعدين، )1) 

 يقة  يلسون.طرتشري إىل أن  س ة العاملني   النشاط باملدينة تصل أو تتجاوز بداية التخصص الوظيفي للنشاط وفق  *
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في مدينة ف ،لزاويةكما مال  وظيفتا الصناظة والتجارة الوظيفتني السائدتني   مدينيت مصراتة وا

 ،وى العاملة فيها% من مجلة الق14.3% والتجارة 33.3مصراتة بلغ   س ة العاملني   القطاع الصناظي 

وظيفة التجارية أها جارة. كما شكّّل  ال% للت14.2و% للصناظة 17.2بينما كا   النسب   مدينة الزاوية 

شاط ني   النإذ بلغ   س ة العامل ،حيث ااوز  حدود التخصص هلذه الوظيفة ،وظائف مدينة س ها

نيت اخلمس صادية   مدي% من مجلة العاملني فيها. بينما مال  الصناظة أها األ شطة االقت15التجار  حنو 

 (.13العاملني فيهما، كما ييهر   امللحق ) % من جمموع17وزلينت اليت شكّّل  أكار 

حسب معامل  2001( الذ  ي ني أمناط وظائف املدن اللي ية لعام 23تشري معطيا  اجلدول رقا )

ىل أخرى. إن مدينة متوطن األ شطة االقتصادية فيها إىل تعدد تلك الوظائف، وإن اختلف    أهميتها 

ن هلذا ا يعين أواعال  ظلى بقية الوظائف األخرى. وهذففي مدينة طرابلس ساد  وظيفة النقل وامل

خرى تعتمد دمية األالقطاع أهميته كو ه ظصب االقتصاد، مما يعين أن تطور القطاظا  اإل تاجية واخل

ما أة الصناظية. ا الوظيفثظلى توافر خدما  النقل واملواعال  وكفاءة تشغيلها، تلتها الوظيفة التجارية، 

صراتة   مدن موظائفها كا   حبسب أهميتها: التجارة ثا النقل والصناظة. و مدينة بنغاز  فأها

 ارية.والزاوية وس ها واخلمس وزلتني مالث الصناظة أها الوظائف، تلتها الوظيفة التج

ائف كار الوظأأما بقية املدن فقد ت اين  أمناط وظائفها، وإن كا   الوظيفة اخلدمية هي 

مجلة أظداد املدن  % من72مدينة أو  60، حبيث بد  هذه الوظيفة   حنو تكرارًا بني املدن اللي ية

 ، ع اخلدما  لي يا. ويرجع ذلك إىل أن أغلب تلك املدن استفاد  من خطط الدولة   توزي

ثلث جمموع املدن  مدينة، أو أكار من 32الصناظية والتجارية اليت ظهر    حنو تلتها الوظيفتني 

ا يعادل ربع املدن مدينة، أو م 22ما وظيفة ال ناء والتشييد فقد برز    حنو . أ2001اللي ية ظام 

وظائف  ة ظهورًا بنيالقتصادياللي ية، بينما كان  شاطي التعدين أواًل ثا الكهرباء واملياه أقل األ شطة ا

بني   معيمها  % من مجلة أظداد املدن ظلى التوالي، وكا  7%، 17املدن   لي يا، حيث مّالتا 

 املدن الصغرية.
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 .حبسب معامل توطن األ شطة االقتصادية 2001( تصنيف وظائف املدن اللي ية 23جدول)

 االوظائف اليت  املدينة مارستها حبسب أهميته املدينة  الوظائف اليت مارستها املدينة حبسب أهميتها املدينة

 اخلدما   الو  النقل واملواعال ، التجارة ، الصناظة طرابلس

 التعدين، التشييد وال ناء جالو التجارة، النقل واملواعال ، الصناظة بنغاز 

 التعدين، التشييد ال ناء، اخلدما  هون الصناظة، التجارة، النقل واملواعال  مصراتة

 اخلدما  الغريفة الصناظة، التجارة الزاوية

 التشييد وال ناء، التعدينالصناظة،  رأس األ وف الصناظة، التجارة، النقل واملواعال  س ها

 التشييد وال ناء، اخلدما  إدار  الصناظة، النقل واملواعال  اخلمس

 اخلدما  جادو الصناظة، النقل واملواعال  زلتني

 التشييد وال ناء، اخلدما ، التجارة قمنيس التجارة، اخلدما ، الصناظة ال يضاء 

 ناء، التعدين، اخلدما التشييد وال  ودان التعدين، التجارة  اجدابيا 

 اخلدما  تيجي النقل، التجارة، اخلدما ، التعدين طربع

 الصناظة، النقل، التشييد املاية اخلدما ، الصناظة، التجارة العجيال 

 اخلدما  تراغن التشييد وال ناء، النقل، الصناظة، التجارة در ة 

 ةالتشييد وال ناء، اخلدما ، التجار توكرة اخلدما  عرمان

 اخلدما ، الصناظة، التجارة زلطن النقل، الصناظة، التعدين، التجارة سر 

 التعدين، اخلدما  زلة التجارة، اخلدما ، الصناظة املرج 

 التعدين، اخلدما  سوكنة اخلدما  غريان

 النقل واملواعال ، الكهرباء، اخلدما  غا  اخلدما ، التجارة، الصناظة اجلميل

 اخلدما  األرا ب أم اخلدما  عرباته

 اخلدما  الرحي ا  النقل واملواعال ، اخلدما  ترهو ة 

 التجارة، اخلدما ، الصناظة سوسة اخلدما ، الصناظة، التجارة زوارة

 اخلدما  الرج ان ءالصناظة، النقل واملواعال ، التشييد وال نا العزيزية 

 التجارة، اخلدما ، الصناظة مسة الصناظة بين وليد 

 اخلدما  القطرون النقل واملواعال ، اخلدما  األخيار قصر

 التعدين، التشييد وال ناء أوجلة التشييد وال ناء، اخلدما  براك

 اخلدما ، الكهرباء واملياه األبرع التجارة، التعدين، الكهرباء واملياه الكفرة

 ةالتشييد وال ناء، الصناظة، التعدين، التجار بن جواد اخلدما  يفرن

 اخلدما ، التشييد وال ناء مرتوبة النقل واملواعال ، اخلدما  لقره بوللي ا

 اخلدما  واد  ظت ة اخلدما  الز تان

 التجارة، اخلدما ، الصناظة تاكنس النقل واملواعال ، اخلدما  مسالتة

 اخلدما  ك او التشييد وال ناء، اخلدما ، التجارة األبيار

 التجارة، اخلدما ، الصناظة طلمياة تجارةاخلدما ، الصناظة، ال راقدلني

 اخلدما ، الكهرباء واملياه أم الرزم التعدين، الصناظة الربيقة

 ءالصناظة، النقل واملواعال ، التشييد وال نا املعمورة اخلدما ، التجارة تاورغاء

 التجارة، اخلدما ، الصناظة العويلية اخلدما ، التشييد وال ناء، الكهرباء غدامس

 التشييد وال ناء، اخلدما  برقن  اخلدما  أوبار 

 التشييد وال ناء، اخلدما ، التجارة ظمر املختار اخلدما  مرزع

 اخلدما  تازربو التجارة، اخلدما ، الصناظة شحا 

 ينالنقل واملواعال ، التجارة، اخلدما ، التعد كم و  ءالصناظة، النقل واملواعال ، التشييد وال نا الزهراء

 اخلدما  احلرابة اخلدما ، الكهرباء الق ة

 اخلدما ، التجارة بار الغنا الصناظة، النقل، التشييد الناعرية

 ينالنقل واملواعال ، التجارة، اخلدما ، التعد امساظد التشييد وال ناء، الصناظة مزدة

   التشييد وال ناء، اخلدما ، التجارة سلوع

 (.14بيا ا  امللحق )إظداد ال احث بناًء  املصدر: من
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ئف لك الوظاتولتوضيح مدى العالقة بني وظائف املدن اللي ية وأحجامها تكن دراسة توزع 

وظائف املدن ل(. فمن التصنيف السابق 24، كما ي ينها اجلدول )2001حبسب الفاا  احلجمية ظام 

 ض تلك الوظائفن بعوفقًا ملعامل توطن األ شطة االقتصادية ييهر بوضوح أ 2001اللي ية   ظام 

ضرية وظائف ح ترت ط بصورة وثيقة باحلجا، مبعنى أن الزيادة   أحجام املدن تؤد  إىل ظهور

الصناظية تجارية و ادرًا ما جندها   املدن عغرية احلجا، كما هي احلال بالنس ة للوظيفتني ال

ر حجمًا، ن األعغ املدووظيفة النقل واملواعال . بينما هناك وظائف أخرى ت دو أكار ظهورًا بني

 مال ال ناء والتشييد أو التعدين   بعض املدن.

بلغ  قيمة معامل  Spearman  ()وبتط يق عيغة ارت اط الرتب املعروفة بصيغة س ريمان

(، كما تيهر هناك ظالقة بني الوظيفة 0.51االرت اط بني الوظيفة الصناظية وأحجام املدن اللي ية )

(، بينما ت دو تلك 0.86ل واملواعال  مع تزايد أحجام املدن بلغ  قيمتها )التجارية ووظيفة النق

(، مما يعين أن ظهور هذه الوظيفة يقل 0.74-العالقة ظكسية بالنس ة للوظيفة اخلدمية، حيث بلغ  )

مع زيادة أحجام املدن  تيجة لسيادة وظائف أخرى أكار أهمية   تطور املدن واطراد منوها. و  

فسه ت دو العالقة بني  شاط ال ناء والتشييد وأحجام املدن، وإن كا   بدرجة أقل، حيث االااه  

(، كما  دد حجا املدينة مدى سيادة النشاط التعديين أو 0.40-بلغ  قيمة معامل االرت اط )

( حيث تقل  س ة 0.34-الصناظة االستخراجية فيها، حيث بلغ  قيمة معامل االرت اط بينهما )

   هذا النشاط مع زيادة أحجام املدن  يرًا لسيادة أ شطة أخرى تكون أكار أهمية.العاملني 

 

 

 

 

 

                                                 
ْ (2)ْ جمـْ ف6ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ  
 ْ() ْ ْـــــــــــْ ْ ْ ْ ْ ْ -ْ 1:ْ ر=ْ معامل ارت اط الرتب ْ

ْ (1-2ن)نْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ 
 تني.جمموع مربع الفرع بني رت يت كل قيمتني متناظر = 2جمك ف

 ظدد الرتب. =ن 

(   حالة االرت اط 1-وبني ) (   حالة االرت اط الطرد  املوجب أو العالقة الطردية املوج ة.1حيث ترتاوح قيمة االرت اط بني )

 ه ارت اط واهي أو ضعيف ال تكن أهذا يعين  0.5 -و  0.5السالب أو العالقة العكسية. فإذا كا   قيمة معامل االرت اط بني 

وًة كلما قنه كان ارت اط قو  ويزداد سل ًا أو إجيابًا فهو ارت اط متوسط القوة، وما زاد ظ 0.75-0.5كون إليه، أما إذا كان ما بني الر

 اقرتبنا من الواحد سل ًا   حالة االرت اط العكسي الوثيق وإجيابًا   االرت اط الطرد  الوثيق.
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 :املدن ألحجام املضاظفظامل التأثري  -  

دينة و حجا املومن العوامل املؤثرة   تطور حجا املدينة اللي ية وارتفاع وترية منوها ه

 تذا ى اجذاته، إذ توجد غال ًا ظالقة طردية بني حجا املدينة وسرظة منوها وقدرتها ظل

لناجا ظن ااملدينة  وهذا ما يعرف بالنمو النسيب أو التأثري املضاظف لنمو حجا إليها،املهاجرين 

املدن فظيفيًا. ظامل التنافس بني املدن   اإلقليا من أجل النمو احلجمي والنفوذ املكا ي و

ا   كلما ، فكالصغرية ال تستطيع منافسة املدن ك رية احلجا   اجتذابها للمؤسسا  والسكان

ظًا، أكار تنوواملدينة أكرب حجمًا كا   أقدر ظلى املنافسة وتقديا فرص وظيفية أكرب حجمًا 

ن ش كا  مفر فيها  تيجة ملا تقدمه من وفورا  اقتصادية للمؤسسا  اخلدمية والصناظية، وما يتوا

 ومرافق ال نية التحتية، مما يقلل كلفة إ تاج السلعة وتقديا اخلدمة.

جا يصاح ه ظادة اطراد منو ذلك احلجا، ظندها يص ح حجا املدينكة هكو مكربر منوهكا     فزيادة احل

. حبيث يكؤد  منكو   (1)وتطورها، حبسب قا ون احلجا يورث احلجا، أو النمو يولد النمو مال كرة الالج

 املدن الكربى إىل احلد من منو املدن األعغر حجمًا، السيما القري ة منها، بل إ ها تعمكل ظلكى تفريكف   

تلك املراكز من سكا ها، أو أ ها تسها   اخنفاض معدال  منوها، ولكن مكع اسكتمرار منكو املراككز     

املد ية الك رية قد تص ح طاردة للسكان واملؤسسا ، حيث يتجه السككان إىل حميطهكا أو إىل املراككز    

وظدم بقكاء جمكال    احلضرية القري ة، مما يؤد  إىل تسارع منو هذه األخرية بس ب تضخا املدينة األكرب 

فيها للتوسع اإل تاجي واخلدمي والعمرا ي، وحتول اهلجرُة القادمُة حنكو حمكيط املدينكة الككربى، وهكذه      

 مرحلة متقدمة من مراحل منو اجملمعا  احلضرية األكرب   لتلف بلدان العا  .

املدينكة  أن العنصر األها   ظمليكة منكو املدينكة هكو حجكا       Mydral 1957لقد اظترب ميدرال 

ذاتها الذ  أطلق ظليه م دأ الس ب الدورا ي، مما يعين أن تطور حجكا املدينكة يكؤد  إىل تغكري       

تركي ها الوظيفي، الذ  يؤد  إىل تغريا  تدظا ظملية النمو   املدينة من خالل القوى اليت تعمل 

 .(2)كميةظلى تشجيع وجذ  األ شطة اإلضافية، حبيث تكون ظملية منو املدينة ظملية ترا

كمكا هكو مك ني       -فكرة النمو يولد النمكو لتفسكري منكو املكدن      A. Predوقد استخدم آالن بريد 

يكرى أن   مؤكدًا ظلى أهمية الوظيفة الصناظية كعنصر مولد لنمو املدن وتطورها، حيث -(14الشكل )

لصكناظة يكؤد    معيا احلواضر الكربى   العا  اظتمد  ظلى التطور الصناظي. إذ أن التوسكع   ا 

إىل زيادة تنويع الرتكيب االقتصاد ، كما يؤد  إىل ارتفاع معدال  الدخل وزيكادة القكوة الشكرائية،    

األمر الذ  يسها   زيادة الطلب احمللكي وتطكور األظمكال التجاريكة واخلدميكة، وتككون حمصكلته        

                                                 

 .266-265صص مجال محدان، جغرافية املدن، مرجع سابق،  (1)

 .226كايد أبو ع حة، جغرافية املدن، مرجع سابق، ص (2)
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وسهولة ا تشار األفككار،   النهائية زيادة حجا املدينة، وزيادة التفاظل واالتصال الشخصي بني السكان

وتوسيع الصناظا  القائمكة وتكدظيا أ شكطة عكناظية جديكدة، ت كدأ معكه دورة ثا يكة لنمكو املدينكة،           

 .(1)وتستمر ظلى شكل تراكمي دورا ي حتى تتدخل قوى تعيق منو املدينة وتوقفه

 ( منوذج آالن بريد لتفسري منو املدن حبسب م دأ النمو الرتاكمي.14شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .227كايد أبو ع حة، جغرافية املدن، مرجع سابق، ص املصدر:

إن تأثري أحجام املدينة اللي ية   إمكا ا  منوها املستق لية يرت ط بدرجة استقطابها احلضر  

الذ  تكن تعريفه بأ ه جمموظة من  الياهرا  اليت تنشأ   مركز أو منطقة معينة تتمتع مبيزا  

غرافية واقتصادية واجتماظية وإدارية بشكل يكس ها خاعية اجلذ  والتأثري   املناطق احمليطة ج

بها، وما يصاحب ذلك من تركز للسكان واملؤسسا  واأل شطة اإل تاجية واخلدمية، مما يؤد  إىل 

 زيادة معدل النشاط االقتصاد  وال شر  باملركز احلضر  وتطوره واستقطابه ملزيد من السكان

. ومن ثا يرى ال عض أن مفهوم املدينة يدل ظلى القدرة ظلى الرتكيز ومضاظفة (2)واملؤسسا 

 .(3)اإلمكا ا  االقتصادية واملوارد

لقد لعب هذا العامل دورًا مهمًا   منو املدن اللي ية الك رية السيما خالل فرتة الس عينيا  

يقتصر ظلى املدن ك رية احلجا، وإمنا مشل  والاما ينيا  من القرن املاضي، إال أن تأثريه   يعد
                                                 

(1)
 

 .228مرجع سابق، ص جغرافية املدن، كايد ابو ع حة

(2)
 

رجاء دويدر ، املرجع  : التوسع احلضر  املعاعر   الوطن العربي وآثاره ال ياية   املوارد املائية، منشورا  جامعة 

 .190، ص2004دمشق، دمشق، 

(3)
 .97ملرجع السابق  فسه، صا 

ْ صناظةالعناظة جديدة أو التوسع    

 زيادة إمكا ية االخرتاع األثر املضاظف

 حجا سكا ي جديد

 رتاع أو إبداعاخ
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 العديد من املدن املتوسطة والصغرية. 

وللتأكيد ظلى أهمية ظامل التأثري املضاظف لألحجام املدن تكن احتسا  متوسط التزايد 

(، وذلك باالظتماد ظلى املعادلة 25، جدول )2000-1954السنو  لسكان املدن اللي ية خالل الفرتة 

 :(1)التالية
dp  

________=  TN 

  dt  

TN = .متوسط التزايد السنو  لسكان املدينة 

dp = .مقدار التزايد السكا ي خالل الفرتة التعدادية 

 dt = .الفرتة الزمنية الفاعلة بني التعدادين 

من  ا، وي دو ذلك( إىل العالقة بني أحجام املدن اللي ية وسرظة تزايد سكا ه25يشري اجلدول )

ان   جا السكحلواضح   متوسطا  التزايد السنو  للسكان من مدينة إىل أخرى ت عًا الت اين ال

 1964-1954ة في الفرتكٍل منها، فكلما زاد احلجا السكا ي للمدينة كان مقدار تزايد سكا ها أكرب، ف

املتوسط   سمة سنويًا، والذ  يزيد ظن ضعف 16700بلف متوسط تزايد سكان مدينة طرابلس حنو 

توسط السنو   سمة سنويًا(، وهو بدوره يزيد ظن ستة أماال امل 7000جل   مدينة بنغاز  )املس

 سمة  117دابيا  من اجلتزايد سكان مدينة الزاوية. و  مقابل ذلك بلف متوسط الزيادة السكا ية   كٍل

كورة لفرتة املذالل اخسنويًا، مما يعين أن متوسط ما سّجلته مدينة طرابلس   سمة 120سنويًا، واملرج 

 اللي ية كافة. سكان املدن% من جمموع متوسطا  الزيادة   60بلف أكار من 

عًا لي ية ظامًة ت فقد ارتفع متوسط التزايد السنو  لسكان املدن ال 1973-1964أما خالل الفرتة 

ينة سكان مد للسرظة اليت شهدتها ظملية التمدن   لي يا، حيث سجل املتوسط السنو  لتزايد

تاثل ثلث  ألف  سمة سنويًا، أو ما 11 سمة، بينما بلف   مدينة بنغاز   28440حنوطرابلس 

ويًا، أو ُظشر  سمة سن 3000املتوسط الذ  سّجلته مدينة طرابلس، تلتها مدينة الزاوية مبتوسط 

 جا إىلغرية احلعاملتوسط الذ  سّجلته املدينة الكربى )طرابلس(. ويقل هذا املتوسط   املدن 

د ظلى ط يعة  سمة سنويًا   مدينة زوارة، مما يؤك 216و سمة سنويًا   مدينة الكفرة،  100

 العالقة بني حجا املدينة وسرظة منوها أو تزايد أظداد سكا ها.

املدن    لسكانومع استمرار ارتفاع معدال  التمدن   لي يا ارتفع  متوسطا  التزايد السنو

نغاز  فقد بلف ب سمة سنويًا، أما  37775، ففي مدينة طرابلس بلف 1984-1973اللي ية خالل الفرتة 

ّجلته املدينة س سمة سنويًا، ومبا يزيد ظلى ضعف املتوسط الذ   19153متوسط تزايد سكا ها حنو 

متوسط التزايد السنو    سمة سنويًا، مما يعين أن 8219الاالاة األكرب حجمًا )مدينة مصراتة( وال الف 

  سمة. 13686ألف  سمة( بلف  500 -100دن ذا  الفاة احلجمية )لسكان امل

                                                 

(1)
 

 .55، ص2000حممد عافيتا وآخرون، أسس اجلغرافية ال شرية، منشورا  جامعة دمشق، دمشق، 
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 2000-1954( متوسط التزايد السنو  لسكان املدن اللي ية وفقاً ألحجامها السكا ية خالل الفرتة 25جدول )
  -1954 املدينة

1964   
1964-
1973 

1973-
1984 

1984-
1995 

1995-
2000 

  -1954 املدينة
1964 

1964-
1973 

1973-
1984 

1984-
1995 

1995-
2000 

 402 337 293 177 -  الو  13589 17212 37775 28440 16701 طرابلس

 704 489 218 - - جالو 7990 12727 19153 11041 7008 بنغاز 

 500 379 285 - - هون  5479 8198 8219 2776 663 مصراتة

 420 - - - - الغريفة 9264 6289 4065 3021 1170 الزاوية 

 420 476 - - - رأس أل وف  4062 8785 3569 1543 - س ها 

 756 483 - - - ادر  2760 2470 1785 1336 - اخلمس

 418 - - - - جادو  2688 5401 1807 1629 - زلينت 

 706 443 - - - قمينس 2664 2278 2602 2733 - ال يضاء

 202 185 241 - - ودان  1986 1663 2517 2234 117 اجدابيا

 148 - - - - تيجي 2004 1816 2645 1894 1135 طربع

 470 220 - - - املاية 2718 4697 1815 - - العجيال 

 314 245 - - - تراغن 996 1058 2464 1386 551 در ة

 244 206 - - - توكرة 1710 3928 1440 - - عرمان 

 298 241 - - - زلطن 2592 1979 1842 - - سر 

 180 156 - - - زلة 1034 907 1595 1644 120 املرج

 122 747 - - - سوكنة 2336 3200 492 555 - غريان 

 228 187 - - - غا  1436 2760 688 - - اجلميل

 268 219 - - - أم األرا ب 2562 1906 1611 - - عرباتة

 262 - - - - الرحي ا  1914 1680 893 - - ترهو ة

 342 262 - - - سوسة 5646 1724 636 216 - زوارة

 298 - - - - الرج ان 840 862 1632 - - العزيزية

 142 132 - - - مسكة 9498 787 1623 - - بين وليد

 286 - - - - القطرون 1262 2203 - - - قصر األخيار

 322 240 - - - أوجلة 1834 1261 730 - - براك

 212 175 - - - األبرع 2410 1654 595 100 - الكفرة

 158 144 - - - بن جواد 1426 1291 451 - - يفرن

 442 - - - - مرتوبة 9970 5507 1152 - - القرة بوللي

 446 - - - - واد  ظت ة 902 - - - - الز تان

 483 - - - - تاكنس 1672 1032 - - - مسالتة

 334 - - - - ك او 546 457 604 - - األبيار

 471 - - - - طلمياة 716 570 - - - راقدلني

 402 - - - - أم الرزم 1282 946 345 - - الربيقة

 206 - - - - املعمورة 1340 861 - - - تاورغاء

 216 - - - - العويلية 704 1102 - - - غدامس

 202 - - - - برقن 1140 746 - - - أوبار 

 204 - - - - ظمر املختار 920 673 425 - - مرزع

 264 - - - - تازربو 568 451 475 - - شحا 

 210 - - - - كميو  676 521 403 - - لزهراءا

 212 - - - - احلرابة 680 504 185 - - الق ة

 390 - - - - بار الغنا 200 457 - - - الناعرية

 214 - - - - امساظد 300 272 - - - مزدة

        542 824 - - - سلوع

 (10(، )8(، )7(، )6(، )5املصدر: بيا ا  اجلداول )



 162 

فقد  1984ة ألف  سمة( وال الف ظددها س  مدن   سن 100-50متوسطة األحجام ) أما املدن  

السنو  لسكان   سمة، حيث تراوح التزايد 2585بلف املتوسط السنو  لتزايد سكان كاًل منها حنو 

 در ة.  سمة سنويًا   مدينة 2464و سمة   مدينة الزاوية،  4065مدن هذه الفاة مابني 

لتزايد السنو  املتوسط العام ل  سمة( بلفألف  50-20األحجام الصغرية ) و  فاة املدن ذا 

 سمة  636و سمة سنويًا   مدينة سر ،  1842 سمة، حيث تراوح ما بني  1380ألظداد سكا ها 

 سنويًا   مدينة زوارة.

سكا ها ما ألف  سمة( فقد تراوح متوسط التزايد السنو  ل 20-5أما فاة املدن الصغرى )

وسط ظام لتزايد  سمة سنويًا   مدينة الق ة، ومبت 185و سمة سنويًا   مدينة براك  730بني 

  سمة سنويًا. 492سكان مدن هذه الفاة بلف 

ملدن اللي ية فيالحظ االخنفاض   متوسط التزايد السنو  لسكان ا 1995-1984أما خالل الفرتة 

شري إىل ن الذ  يال الد، وتزايد أظداد املد تيجة التناقص   سرظة ظملية التحول احلضر  لسكان 

ا  ال خالل الفرتليه احلتوزع التزايد   السكان املد يني ظلى أظداد أكار من املدن خالفًا ملا كا   ظ

ض متوسط  اخنفا السابقة، اليت تركز فيها النمو احلضر    أظداد حمدودة من املدن. وي دو ذلك 

ًا، وكذلك احلال  سمة سنوي 17212ابلس خالل الفرتة املذكورة إىل الزيادة السنوية لسكان مدينة طر

ذلك املتوسط ك سمة سنويًا، كما اخنفض  12727بالنس ة ملدينة بنغاز  اليت سّجل  متوسطًا بلف 

نويًا، حيث س سمة  6435ألف  سمة إىل  500-100العام لتزايد سكان املدن اليت تراوح حجمها بني 

 نويًا.س سمة  2470 سمة سنويًا، وأد اه   مدينة اخلمس  8198صراتة بلف أظاله   مدينة م

 ها خالل الفرتة ألف  سمة( فقد بلف املتوسط العام لتزايد سكا 100-50أما مدن فاة األحجام )

ًا    سمة سنوي 5400 سمة سنويًا، حيث تراوح متوسط التزايد ما بني  2633حنو  1984-1995

 سنويًا   مدينة املرج. سمة  907مدينة زلينت، و

ظداد سكا ها أألف  سمة( بلف املتوسط العام لتزايد  50-20و  املدن ذا  الفاة احلجمية )

سنويًا     سمة 1724 سمة سنويًا، وتراوح ذلك املتوسط ما بني  1488خالل الفرتة املذكورة 

رى ما ة املدن الصغتوسط لفا سمة سنويًا   مدينة تاورغاء. بينما بلف ذلك امل 861ومدينة زوارة، 

ام لتزايد سكان  سمة سنويًا ملدينة مسة، ومبتوسط ظ 132و سمة سنويًا ملدينة غدامس،  1100بني 

 .1995-1984 سمة سنويًا خالل الفرتة  397هذه الفاة سجل 

املتوسط العام لتزايد سكان فاة املدن اليت تراوح  أحجامها  بلف 2000-1995و  الفرتة 

 سمة سنويًا. بينما بلف ذلك املتوسط للفاة احلجمية  4486ألف  سمة حنو  500-100بني  السكا ية

ألف  سمة( فقد  50-20 سمة سنويًا. أما فاة األحجام الصغرية ) 2825ألف  سمة( حنو  50-100)

 سمة سنويًا  352 سمة سنويًا، وبلف هذا املتوسط  1659سجل املتوسط العام لتزايد سكان مد ها 
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 ألف  سمة. 20املدن الصغرى اليت يقل ظدد سكا ها ظن  لفاة

ري ية إىل التأثدن اللي كما يشري حتليل اإلمكا ا  التنموية   املناطق اإلدارية اليت تت عها امل

ر ة بني ل املقااملضاظف لنموها االقتصاد  املرت ط بأحجام املدن وتطور وظائفها، وذلك من خال

، لعامة للدولةيزا ية اردها احمللية )الذاتية( ومدى اظتمادها ظلى املقدرة كٍل منها ظلى تطوير موا

 تنموية  لامن النفقا   وحتديد  س ة املوارد احمللية املتاحة )اإليراد الداخلي( أو الناتج احمللي،

 (.26كل منطقة ومقار تها باملعدل الوطين، كما ي ينها اجلدول )

 اليا ال الد.  أق 2001 تها من  فقا  التنمية للعام ( توزع اإليرادا  احمللية و س26جدول )
    س ة اإليرادا  إىل النفقا     رتقدير  فقا  التنمية باأللف دينا تقدير اإليرادا  باأللف دينار اإلقليا اإلدار 

 17.3 60661 10546 ال طنان

 14.2 47852 9216 در ة

 15.5 32111 4979 الق ة

 15.8 85166 13463 اجل ل األخضر

 15.4 39707 6122 املرج

 40.0 189664  76019 بنغاز 

 14.2  33239 4723  احلزام األخضر 

 39.5 46927 18537 الواحا 

 20.5 130262 2730 الكفرة

 26.7 470507 12697 سر 

 12.7 340977 4454 اجلفرة

 40.6 66427 26979 مصراتة

 18.7 103849 19441 املرقب

 11.4 40295 4620 بين وليد

 11.7 93181 10918 ترهو ة ومسالتة

 56.5 335276 189512 طرابلس

 16.5 115578 19178 اجلفارة

 24.4 89600 21886 الزاوية

 12.3 99979 12313 عرباتة وعرمان

 15.7 116678 18385 النقاط اخلمس

 17.8 74756 13314 غريان

 11.9 51063 6110  الو 

 12.9 46988 6107 يفرن

 11.9 37986 4524 واد  احلياة

 16.6 47373 7866 س ها

 12.3 40957 5072 واد  الشاطئ

 11.2 39754 4463 مرزع

 26.3 2030813 534174 اجملموع

 .28، ص2001املصدر: اهلياة الوطنية للمعلوما  والتوثيق، خريطة التنمية   الشع يا  
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اتج د   مقدار النبني األقاليا اإلدارية لل ال( أن هناك ت اينا  واضحة 26ي دو من اجلدول )

 ظلى ط يعة مد أساسًااحمللي أو اإليرادا  الذاتية و س تها من  فقا  ميزا يتها التنموية اليت تعت

لعاملة ظلى للقوى ا وظائف املراكز احلضرية التابعة هلا، وظلى بنيتها االقتصادية والتوزع النسيب

لية ادا  احمل، وذلك من خالل مقار تها باملعدل الوطين لإليرقطاظا  النشاط االقتصاد  فيها

ذا الت اين بني همليون د.ل. ويالحظ  19.78حنو  2001لألقاليا اإلدارية   لي يا ال الف   ظام 

ز ذلك د، وبرواملناطق اليت سّجل   اتج حملي يزيد ظن أو تاثل املتوسط   مجيع مناطق ال ال

  ظموم ال الد،  مليون د.ل، وهو يزيد ظن ظشرة أماال املتوسط 189.5لف   منطقة طرابلس بناتج ب

.ل، والواحا  دمليون  21.9مليون د.ل، والزاوية  26.98مليون د.ل، ومصراتة  76.02ومنطقة بنغاز  

بين ق الكفرة والق ة ومليون د.ل. بينما سّجل  أد ي اإليرادا    مناط 18.4مليون د.ل، وزوارة  18.5

ين وأقل من عدل الوطويفرن وواد احلياة ومرزع واجلفرة، وكلها قل   س ة إيراداتها ظن ربع املوليد 

 % من حجا إيرادا  منطقة طرابلس.3

 النفقا  حمللي إىلكما ي دو ذلك الت اين أيضًا من خالل املقار ة بني  س ة إيرادا  الناتج ا

% من ميزا يتها 56.5ابلس اليت اظتمد  التنموية   كل منطقة، حيث سّجل  أظالها   منطقة طر

% 39.5الواحا  و% لكٍل منها، 40التنموية ظلى مواردها الذاتية، تلتها بنغاز  ومصراتة بنس ة 

 كٍل من  %. وسّجل  أقل تلك النسب 26.3%، وهي تزيد ظن املتوسط العام ال الف 26.7وسر  

 %.11بنس ة  مرزع وواد  احلياة و الو  وبين وليد وترهو ة ومسالتة

ليت ملناطق اوظند املقار ة بني املناطق ذا  اإلجناز العالي   توليد الدخل احمللي وا

أتي من دخل املتينخفض إيرادها احمللي يالحظ أن األوىل تشمل املناطق اليت تقل فيها  س ة ال

اظي التعليا قطسيما اإل فاع العام الذ  يتأتى من ظوائد تصدير النفط ظلى اخلدما  االجتماظية، ال

جلملة ال اارة والصحة، وترتفع فيها  س ة الدخل احمللي من النشاطا  اخلدمية االقتصادية ما

، كما   التأمنيواارة التجزئة وقطاظا  النقل واملواعال  والتخزين وال ناء والتشييد وخدما

ليت حتقق اظي، واصنترتفع بها معدال  الناتج احمللي من القطاظا  اإل تاجية، السيما القطاع ال

  قتصادية.وتائر منو تسها   زيادة الطلب احمللي وزيادة االستهالك وحتريك الدورة اال

مدى  عتمد ظلىوظليه تكن القول: إن منو املدينة يعتمد ظلى مقوماتها االقتصادية اليت ت

ل أقطا  ن متاملدا شاط املدينة وإمكا اتها   جذ  املزيد من األ شطة االقتصادية، وخباعة أن 

استقطا  وجذ  تتوقف ظلى ما يتوافر فيها من فرص ظمل وتسهيال  خدمية الستقطا  السكان 

 املزيد من املؤسسا  اخلدمية واإل تاجية لتطوير قاظدتها االقتصادية.



 165 

 ودوره   توزان منيومة أحجام املدن اللي ية. التنمو التطور  -4
ة ضكر  مكن جهك   م اشرًا ظلى أهمية املدينكة كمرككز ح  يعطي احلجا السكا ي للمدينة ا ط اظًا 

ن لسكا ية للمكد ألحجام ااوأهميتها االقتصادية من جهة ثا ية، وهلذا كاريًا ما  الحظ ظند دراسة توزع 

وقكد خيتلكف    خيتلف من منطقة إىل أخكرى، للمدن ن منط توزع املراتب احلجمية أومدى تفاوتها 

 تكؤد   املكدن الكيت    تيجة التغريا    معدال  منكو  ،واحدةإىل أخرى   املنطقة الزمنية من فرتة 

مر من خيلو األ بوتائر أسرع أو أبطئ من غريها حسب الزمان واملكان، والإىل تطور بعض املدن 

 تراجع بعضها أحيا ًا أخرى بس ب النكزوح الك ري منها ألس ا  متنوظة.

إىل وجكود ترككز مفكرط    الدولكة    يشري تركز السكان احلضر   واحدة أو اثنتني من املكدن  

 يتالك  الةسك . وبالتكالي فكإن األ  منهكا  االقتصادية ، السيمالخدما  والوظائف اليت تقدمها تلك املدنل

السككا ية ودالالتهكا بالنسك ة للتنميكة     العمرا يكة و أهمية مال هذه التككتال    ما هي :هنا اطرح  فسهت

ظلكى اهليمنكة احلجميكة للمراككز احلضكرية       املشكاكل املرتت كة  ما هكي  و ؟االجتماظية -االقتصادية 

ومدى جناحه   حتقيكق التكوازن بكني أقكاليا      ،الدور الذ  يلع ه التخطيط اإلقليمي ما هوو ؟الرئيسة

وذلكك ا طالقكًا مكن االظتقكاد السكائد بكأن        ؟ومناطق الدول اليت تيهر فيها مال تلك اهليمنة احلجمية

 .(1)توزظا  األحجام السكا ية للمدن   الدولة أو القطردرجة التنمية االقتصادية هي املسؤولة ظن 

من الط يعي أن تكون العاعمة الوطنية أكرب حجمًا من بقية املدن األخكرى   املنيومكة   هذا و

الدولكة؛    احلضرية، إال أ ه من غري الط يعي أن تتضخا تلك العاعمة وتهكيمن ظلكى بقيكة املكدن     

يكؤد  إىل سكلب املكدن اإلقليميكة واملكدن املتوسكطة        طنيكة الوذلك ألن التضخا املفرط للعاعكمة  

د مرات ها احلجمية، من خالل حتويل ككل أقكاليا الك ال    مما يؤد  إىل تراجع ،منوهاو لعوامل جذبها

لكه  واملكدن   الدولكة وحت  لفاكا   هلا، وما ينتج ظن ذلك من ت دل   الرتكيب احلجمي  توابعإىل 

الوسكط وحكاد      ضكيق   القاظدة و لعرضديد اإىل شكٍل ش ظن الشكل اهلرمي املتدرج واملتزن،

 .(2)الط قة احلجمية الوسطىضمور القمة  تيجة 

مبعنى أن املنيومة احلضرية تيهر ظلى شكل مدينة أو مدينتني ذا  حجا سككا ي ضكخا ومفكرط،    

ا ي بكني  احلجكا السكك    وبضع ظشرا  أو ماا  من املدن الصغرية والقزمة، مما يعين وجود فرع ك ري 

  أو تهمكي  الكدور احلضكر  للمكدن املتوسكطة       اختفكاء هاتني الفاتني من املدن، وهو ما يكشكف ظكن   

 .(3)خلل اقتصاد  واجتماظي وثقا   اتج ظن اخللل السكا ي وسوء توزيع التنمية ، وظنال الد

ظكادة  ة إلف التخطكيط اإلقليمكي والتنميكة الشكامل    اهكد أهكا أ ع السكان ظمومكًا يعتكرب   يإن إظادة توز

التوزع بعد اختالله  تيجة تغكري ط يعكة العالقكة بكني مراككز االكتيكاظ السككا ي الكيت          كإىل ذلتوازن ال

                                                 

 .86، ص 1984( د. كوستيلو، التحضر   الشرع األوسط، ترمجة رمضان خلف اهلل، املنشأة العامة للنشر والتوزع واإلظالن طرابلس، 1)

 .408، ص سابق مرجعدن، ن، جغرافية املامجال محد( 2)

(3)
 

بو للوف، التحضر وواقع املدن العربية، دراسا    اجملتمع العربي املعاعر، )حترير( خضر زكريا، األهالي أحممد 

 .95، ص1999للط اظة والنشر والتوزع، دمشق، 
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 العوامكل  بسك ب  ،ناطق اليت متالها املدن القزمكة ومنكاطق األريكاف والقكرى    املو ،متالها املدن الرئيسة

 ملكدن الصكغرية إىل املكدن   جكرة مكن القكرى وا   اهل حفّّكز  تغريا  اقتصادية واجتماظيكة   د  إىلاليت أ

ذلكك  ان وكك  ،الكربى. مبعنى أن التكوازن السككا ي ككان سكائدًا ق كل مرحلكة النمكو احلضكر         و الك رية

ا عكاسًا لتوازن العالقا  االقتصادية واالجتماظية بني املراكز احلضرية من جهة، وبينها وبني املنكاطق  

ن أحككدث أثككره ظلككى توزظككا  السكككان الريفيككة مككن جهككة ثا يككة، بيككد أن تغككري معطيككا  ذلككك التككواز

 تيجة األفضلية النس ية اليت متالها املدينة الرئيسة ظلى بقية املدن األخكرى، وفكق منكوذج    (1)وأ شطتها

 القلب واهلام  )املركز واألطراف(.

بكروكس   أماكال  املنادين بهذا النمكوذج للنمكو االقتصكاد  والتطكور املككا ي      بعض ال احاني   يرى

perroux  (1950وبودفيل )Budville  (1957 وهريمشان  )Hirchmann (1958)   فريكدمان Friedmann 

ضرورا  اإلسراع  أن ظملية االستقطا  ظملية ط يعية وضرورة من  B. berryوبراين بريى ( 1966)

االقتصكادية مكع    املراحل األوىل للتنمية تتوافق أمناط تكوزع السككان وأ شكطتها   بالتنمية املكا ية، ففي 

وتسكود  اط توزع املوارد الط يعية، إال أ ه   املراحل التالية مكن التطكور التنمكو  خيتكل ذلكك التوافكق       أمن

  ظكدد حمكدود مكن    وظناعكر اإل تكاج   ظندما ييهر تركز للسكان واأل شطة االقتصادية حالة من الالتوازن 

، اجلزء األكرب مكن سككان الك الد    اليت تضا ة األوىلنالسيما املدينة الرئيسة أو املدي -مراكز النمو - املدن

مما يسمح بتحقيق وفورا  احلجا واقتصاديا  التجمع، إال أ ها ما تل كث أن تعكود إىل التكوازن والتكامكل     

اإلقليمكي،  تيجكة ارتفكاع األجكور وزيكادة تكككاليف املعيشكة وظهكور سكل يا  احلجكا   املرككز، مقابككل           

هجرة رؤوس األموال وظناعكر اإل تكاج إليهكا، خباعكة مكع       التأثريا  اإلجيابية   اهلوام ، مما يؤد  إىل

حتسن ال نى اهليكلية فيهكا، وهككذا يتطكور النيكام بأكملكه، ويصكل إىل مرحلكة النضكج والتكوازن والتفاظكل           

 (.15شكل ) -(2)الوظيفي

( يكرون  1957) Myrdalاملركز واهلام  أماال مكريدال   جإال أن أعحا  الرأ  املناهض لنموذ 

زن ظملية مستمرة لوجود ظملية تراكميكة للغنكى   القلكب والفقكر   اهلكوام ، ولكذا فهكا        أن الالتوا

يعتقدون بضرورة التدخل احلكومي لتصحيح هذا التفاو  املكا ي، ألن ظهور املدينة الرئيسكة يعمكل   

ز تكرب   املزيد من الرتكز، و ظلى حتويل كل االستامارا  إليها حلل مشكالتها، مما يعين االستمرار

بأ هكا مكدن طفيليكة      Hoselitzمال هذه املدن   أغلب دول العكا  النكامي، الكيت وعكفها هكوزليتز      

ومعرقلة ملسكرية التنميكة مكن خكالل امتصاعكها       ،له فزةحمواظتربها كاحبة جلماح النمو أكار منها 

 ؛تنمكو  ملعيا مقدرا  وطاقا  اإلقليا احمليط بها وت ديدها دون أن متنح ذلك اإلقليا أ  حكافز  

مما يعمل ظلى اختزال النمو االقتصاد  والكتغري االجتمكاظي مكن املسكتوى القطكر  إىل املسكتوى       

                                                 

 .221، صرجع سابقم( عفوح خري، التنمية والتخطيط اإلقليمي، منشورا  1)

أربا ، تطور النيام احلضر  السعود  ومنوذج الرتكيب املكا ي: دراسة حتليلية، جملة دراسا  اخلليج واجلزيرة حممد إبراهيا   (2)

 .68، ص2000يو يو  -مايو -جامعة الكوي ، الكوي ، أبريل -، جملس النشر العلمي26، السنة 27العربية، العدد 
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 تيجة التحضر املفرط الذ  شهدته العديد من الدول النامية خالل القرن العشكرين وبصكورة   ، ال ؤر 

لككربى  وبكروز ظكاهرة املكدن ا    ،مكن املكدن   حمكدودٍ  تركز السككان احلضكر   ظكددٍ   وغري متواز ة، 

 .(1)املهيمنة اليت متالها   الغالب العواعا السياسية لتلك الدول

وظليه فإن تنييا العالقة بني أحجكام املراككز املدينيكة يتطلكب ضكرورة وضكع خطكط إقليميكة         

ليا  تطكوير  مظدها ووظائفها، وذلك من خالل ربط ظت اع تلك املراكز من حيث أحجامها ويلتوز

 ع السككان ومنكاطق اإل تكاج وتقكديا اخلكدما .     يع اخلطط اإلقليمية لتوزش كا  املراكز العمرا ية م

رمكي إىل خلكق حالكة مكن     فهي تأساسًا لوضع اخلطط العمرا ية للمدن،  عُدفخطط التنمية اإلقليمية ُت

بهدف احلد مكن ظكاهرة الرتككز     ،وزع االستامارا  التنموية بني لتلف املناطقتالتوازن النسيب   

والتفكاو    مسكتويا  التنميكة االقتصكادية واالجتماظيكة والعمرا يكة   اإلقلكيا         والتكتل السكا ي

تقوم مال تلك اخلطط بتحديد مهام املدن وسعتها   املسكتق ل،  . و(2)الواحد وبني األقاليا املختلفة

الوة ظك  ،من جهكة ثا يكة  هلا ناطق التابعة املوبينها وبني  ،مدى تطور العالقا  بني املدن من جهةوحتديد 

عكد ظكاماًل رئيسكًا   منكو     ظلى حتديد مدى تطور وظائف املدن ودورها   االقتصكاد الكوطين الكذ  يُ   

 .(3)أحجام تلك املدن

ولذا فإن إظداد لططا  املراككز العمرا يكة جيكب أن يتماشكى مكع خطكة التنميكة االقتصكادية         

ع األماكل  يك لدولة لتحقيق التوزومع السياسا  واالسرتاتيجيا  احملددة من ق ل ا ،االجتماظية للدولة

تلك اخلطة مع مدى توافر املوارد بداًل من حصرها   مراكز ومدن حمكددة.   تتماشىللسكان، وأن 

أ  أن ظملية المركزيكة التنميكة جيكب أن تكتا مكن خكالل إظكادة النيكر   أدوار املراككز ال شكرية           

مكن   ،لككربى ظلكى بقيكة املنكاطق    ووظائفها، والتخفيف من درجة االستقطا  اليت متارسكها املكدن ا  

أو من خالل إ شاء املدن واملراكز التنموية  ،رهايخالل دظا منو املراكز الصغرية واملتوسطة وتطو

 .(4)اجلديدة 

                                                 

 .84( د. كوستيلو، التحضر   الشرع األوسط، مرجع سابق ، ص1)

( حسن احلدياي، سياسة التنمية السكا ية وظالقتها بالتطور العمرا ي للمدن، جملة اجلمعية اجلغرافية العراقية، اجمللد السابع 2)

 .168، ص1986مارس  -ظشر، مط عة العا ي بغداد، آذار

 .234( حسن الفتوى، التخطيط اإلقليمي، مرجع سابق، ص3)

 .224ليمي، مرجع سابق، ص( عفوح خري، التنمية والتخطيط اإلق4)
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 (  مراحل تطور التنمية املكا ية وفقًا لنموذج فريدمان15شكل )

 
 .159، ص2002لعلمية، بنغاز ، املصدر: ظوض احلداد، مقاال    اجلغرافيا احلضرية، مكت ة األ وار ا
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إتا ًا من اجلها  املسؤولة   الدولة اللي ية باملخاطر واملساوئ النامجة ظن النمو 

 -خالل ظقد  الستينيا  والس عينيا  من القرن العشريناحلضر  السريع الذ  شهدته ال الد 

تنمية وضع خطط ل األمر تطلب -السيما تلك املتعلقة باختالل توازن التوزع املكا ي للسكان

ملدن الكربى إىل التخفيف من حدة اهلجرة وا ،وتطوير املراكز احلضرية من لتلف األحجام

ظن طريق احلد من منو املدن واملراكز الك رية    ،التفاو  بني املراكز احلضريةالتقليل من و

وعغرية احلجا،  الوق  الذ  يتا فيه توفري األس ا  املشجعة ظلى تنمية املراكز املتوسطة

وذلك من خالل حماولة التنسيق والربط بني مستويا  التخطيط التنمو  الاالثة: التخطيط 

  احمللي. القومي )الوطين( والتخطيط اإلقليمي والتخطيط

يعترب التخطيط التنمو  األداة اليت تكن بوساطتها حتقيق التنمية املكا ية أو التوازن اجلغكرا   

بني مجيكع   نميةلك من خالل وضع املخططا  اليت توزع مبوج ها مشاريع الت  خطط التنمية، وذ

مواردهكا  وحجكا    ظكداد سككا ها  أقاليا ال الد ظلكى أسكاس مقوماتهكا الط يعيكة وال شكرية، السكيما أ      

خطط التنمية االقتصادية واالجتماظية تلك احلقائق  أن تراظىاالقتصادية، ولذلك كان من الضرور  

تخطيط للمشاريع التنموية، وكيفية تنفيذها وأماكن توزظها. ومكن هنكا تكربز أهميكة     اجلغرافية ظند ال

وبكني القطاظكا     ،وضع اسرتاتيجيا  تنموية تقوم ظلى أساس من التكامل بني املنكاطق مكن  احيكة   

 .(1)للوعول إىل التنمية املكا ية الشاملة وتكامل االقتصاد الوطين ،من  احية ثا ية

حبيث تكون متكاملة  ،إىل العالقا  بني املدن   إطارها اإلقليمي ومن هنا جيب أن ينير

ظمكوم  تنمية اجتماظية واقتصادية شاملة ومتواز كة    لضمان   أ شطتها ومتواز ة   ظالقاتها، 

واحلكد مكن اآلثكار االسكتقطابية للمكدن       ،للنموجديدة لدولة. كما أ ه يهتا بإجياد أقطا  أرجاء ا

 .(2)ة تلك اآلثار ظن طريق تقليل الفوارع بني األقاليا داخل الدولةالرئيسة وكيفية معاجل

قتصادية لتنمية االاالنفط حائاًل أمام  حق ةلقد وقف   درة املوارد الط يعية   لي يا ق ل 

يلة تها الضاحيث اظتمد  احلياة االقتصادية فيها ظلى قطاظا  متيز  بإمكا اواالجتماظية 

دد  هذه ، حبيث حإضافة إىل ممارسة حرفة الرظي ،والزراظة ال دائيةالصناظا  التقليدية  :مال

عمرا ية ملراكز الاأمناط وأشكال   الذ  ترك أثره واأل شطة قدرة ال الد ظلى النمو والتطور، 

 . ، حيث ساد  املراكز العمرا ية الصغرية ذا  الطابع الريفيفيها

بسكك ب ضككعف  ،إال مككع مطلككع السككتينيا وظليككه   ي ككدأ   رسككا اخلطككط التنمويككة   لي يككا 

 ،دينارًا لي يكاً  14حنو  1952 يتجاوز الدخل السنو  للفرد اللييب   ظام   إذاإلمكا ا  االقتصادية، 

                                                 

 .350( ظ د العزيز طريح شرف، جغرافية لي يا ، مرجع سابق، ص1)

 .78الدول العربية، مرجع سابق، ص  ( إبراهيا سليمان مهنا، التحضري وهيمنة املدن الرئيسة 2)
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. حيث (1)دوالرًا أمريكيًا، وقد اظتمد االقتصاد الوطين آ ذاك ظلى املعو ا  األجن ية 30يعادل  أو ما

بأ ها أفقر دولة   العا ، فهي ماال للفقكر   1952املتحدة ظام   تقرير ملنيمة األما  لي ياوعف  

 . (2)املدقع   أسوأ أحواله، ويعي  أغلب سكا ها   مستوى الكفاف

( حكدث  طفكرة كك رية   مسكتوى     1961النفط وتصكديره )  استخراجبيد أ ه  تيجة ال دء   

وارتفكع   ،1975د.ل   ظكام   1369ثا إىل  ،د.ل 642حنو 1970الدخل، ليص ح دخل الفرد السنو  ظام 

1980د.ل   ظام  3160إىل 
إىل  1997  ظكام   واخنفكض . أمريككي  ألكف دوالر  12، أ  ما يعادل (3)

1999دوالرًا   ظام  6072اخنفض إىل ثا ، (4)دوالرًا  10236
، بس ب احلصكار االقتصكاد  اجلكائر    (5)

 .1986الذ  فرض ظلى لي يا، واخنفاض أسعار النفط بعد ظام 

اإلظداد للمشاريع التنمويكة وتنفيكذها، حيكث    بدأ  الدولة   ومع توافر اإلمكا ا  املادية 

بداية التنميكة االقتصكادية واالجتماظيكة، الكيت بلكف جممكوع        1968 -1963مالث اخلطة اخلمسية 

مليون د.ل، وكان اهلدف الرئيس هلذه اخلطة التنموية حتقيق التوازن االقتصكاد    298.24إ فاقها 

 . (6)والسيما تطوير ال نى التحية ،ملختلف القطاظا  االقتصادية

ظلى الرغا مكن اإلجنكازا  الكيت حققتهكا اخلطكة التنمويكة األوىل   لي يكا، السكيما   قطكاظي          و

بل إ ها   الواقكع   ،اخلدما  والنقل، إال أ ه يؤخذ ظليها أ ها   تؤد إىل القضاء ظلى التفاو  املكا ي

 تيجكة ترككز االسكتامارا  واملشككاريع التنمويكة   املراككز احلضككرية       ،تفككاو ظكزز  ماكل ذلكك ال   

وخباعة مدينيت طرابلس وبنغاز  اللتني حتولتكا إىل مراككز السكتقطا  تلكك االسكتامارا        ،الرئيسة

 .(7)واملشاريع واأليد  العاملة

ظي ال نكاء  تنميكة قطكا   1968 -1963 ة األوىليولتنماخلمسية الخطة للقد كان اهلدف األساس 

  ميزا يكة  ا  لقطاع ال ناء واألشغال العامكة  خصصواخلدما ، وي دو ذلك من ارتفاع قيمة امل

ثا قطكاع   ،ا خصص% من قيمة تلك امل29.3أ  حوالي  د.ل، مليون 87.331ال الغة هذه اخلطة 

ة مبعنكى أن هكذه القطاظكا  الاالثك     ،%9.9قطكاع اإلسككان بنسك ة     يليه ،%17.7املواعال  بنس ة 

ل القطكاظني  ينك بينمكا     ميزا ية اخلطكة األوىل، % من إمجالي قيمة 57 استحوذ  ظلى ما  س ته

 .(8)% ظلى التوالي 9.4، 7.12 ى ما  س تهسو -الزراظة والصناظة -الرئيسني اإل تاجيني 

                                                 

 .124مرجع سابق، ص ( أبو القاسا العزابي، الطرع و النقل الرب  والتغري االجتماظي واالقتصاد    اجلماهريية،1)

 .189، ص1989( سا  احلجاجى، لي يا اجلديدة، منشورا  جممع الفاتح للجامعا ، طرابلس، 2)

 . 735اجلغرافية، حترير اهلاد  أبو لقمة وسعد القرير ، مرجع سابق، ص  اجلماهريية: دراسة   ، ( شكر  غامن، النفط3)

 .211، ص1999نمية ال شرية لعام ، تقرير التاإلمنائي( بر امج األما املتحدة 4)

 .11ص ،2001( اهلياة الوطنية للمعلوما  والتوثيق، الكتيب اإلحصائي، 5)

 .126اجلماهريية، مرجع سابق، ص  القاسا العزابي، الطرع و النقل الرب  والتغري االجتماظي واالقتصاد   أبو( 6)

 .58، ص1998ومي لل حوث والدراسا  العلمية، طرابلس، ( ظوض احلداد، أحباث   اجلغرافيا ال شرية، املركز الق7)

 .127( أبو القاسا العزابي، الطرع والنقل والتغري االجتماظي االقتصاد    اجلماهريية، مرجع سابق، ص8)
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أكاكر   ز التنمكو  اسرتاتيجية الرتكيك ي دو أن االهتماما  األوىل خلطط التنمية اظتمد  ظلى 

هكدف  إىل   1968-1963خطكة التنميكة    أن فعلكى الكرغا مكن    ،ةلماتمادًا ظلى التنميكة الشك  منها اظ

ملنكاطق  امكاظي      املناطق الريفية، وحتسني الوضع االقتصاد  واالجت ال نية التحتيةتطوير 

ترككز   أن ية، إالورفع مستوى معيشة السكان فيها للحد من اهلجرة إىل املناطق احلضر ،النائية

 شكائية  ظمكال اإل تركز االستامارا  التنمويكة ومعيكا األ  والقتصاد  واإلدار  واخلدمي النشاط ا

تلك  جعل هذا ماو .بنغاز و طرابلس :  املدن الرئيسة كان واملرافق األساسية وال نى التحتية

مكا يعكرف    وبكروز  ،اخلطة ختفق   حتقيق هدفها الرئيس املتمال   التنمية املكا ية املتواز ة

 ة احلضكرية  تيجكة الفكوارع الشاسكعة بكني احليكا     )املرككز واألطكراف(   القلب واهلكام    بياهرة

 . ةالريفيواحلياة 

األمر الذ  كان من  تائجه بروز ظاهرة اهلجرة وبشكل حاد من األريكاف إىل املكدن، ومكن    

ا املدن الصغرية إىل املدن الرئيسة سعيًا وراء فرص العمل واغراءا  املدينة، اليت ترتكب ظليهك  

االقتصادية واالجتماظية، مال بكروز ظكاهرة السككن العشكوائي ككاألكواخ        العديد من املشكال

وم ا ي الصفيح اليت غط  العديد من أحياء مدينيت طرابلس وبنغاز ، غري أن الربامج التنمويكة  

  (1).1977اليت شهدتها ال الد   الفرتا  الالحقة أسهم    القضاء ظلى هذه الياهرة   ظام 

  ية الس عينياال مع بداوالتنمية املكا ية املتواز ة   ي دأ إ الشاملإن األخذ مب دأ التخطيط 

األخكذ   1969 12 11الكيت تضكمن إظال هكا الدسكتور  الصكادر         (1969)اورة الوذلك بعد قيام 

 طاع كلوظلى   مب دأ التخطيط الشامل كوسيلة وهدف لتحقيق تنمية متواز ة   كافة القطاظا 

 التجمعا  السكا ية احلضرية والريفية.

التخطيط اإلقليمي والتخطكيط احلضكر  والتنسكيق     بني ربطالمن هنا بدأ التأكيد ظلى أهمية 

ع املكا ي األمال ملختلف األ شطة االقتصكادية واخلدميكة واملرافكق    يبني أهدافهما لتحقيق التوز

من التفاو    ال الد للحدكافة أقاليا من خالل خطة تنموية تشمل والريف االجتماظية   املدن 

 ظلى 1990-1970السياسة التنموية اليت ا تهجتها ال الد خالل الفرتة   ذلك  رزوب. اإلقليمي بينها

. اإلقليميكة التنمية   لتحقيق ظدالة سنوا (  5-3)ومتوسطة املدى  (سنوية)شكل خطط قصرية 

تكننا  1975-1973تنمية االقتصادية واالجتماظية األهداف اليت طرحتها اخلطة الاالثية للفمن بني 

 : (2)أن  ذكر ما يلي

 طوير مستوى معيشة سكان األقاليا املختلفة والتقليل من مقدار التفاو  بينها. ت -1

                                                 

 .57، ص1981( شع ة اإلظالم اخلارجي، اجلماهريية أبعاد وآفاع، 1)

 ، طرابلس.1975-1973ي ( وزارة التخطيط، خطة التحول االقتصاد  واالجتماظ2)
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تنميكة املكدن   وعًا ظاداًل و شر النشكاط االقتصكاد    ياألقاليا توز توزيع املشاريع التنموية ظلى -2

يكة  تة والزاومن خالل إجياد مراكز عكناظية، كمكا هكي احلكال   مصكرا      ،اليت أهمل    السابق

 ودر ة واملرج واخلمس وس ها والربيقة.

 الل تطويراحلد من هجرة السكان من القرى واألرياف إىل مدينيت طرابلس وبنغاز  من خ -3

اظ ن االحتفتلك القرى واألرياف وإ شاء مشاريع زراظية وتقديا الدظا الكا  حتى تتمكن م

 بسكا ها.

ا يكة  ميز صصكا  ملخوتكن إدراك اااه الدولة لتحقيق تلك األهداف من خكالل التكوزع اإلقليمكي    

 -( 27دول )جك  - دمليون د. ل مقار ة بعكدد السككان   أقكاليا الك ال     1730ال الغة  1975-1973التنمية 

يت كا ك   ، الكفرة( الك ا )س هان لي يومن أمالتها تنفيذ العديد من املشاريع الزراظية   األقاليا اجلنوبية م

سكة    دن الرئيتوعف بأ ها مناطق طاردة للسكان  تيجة اخنفاض مسكتوى معيشكة سككا ها مقار كة باملك     

 الشمال.

 .ال الد قاليامقار ة بعدد السكان   أ 1975-1973التنمية  ملخصصا ( التوزع اإلقليمي 27جدول )

 ميزا ية مشاريع التنمية اإلقليا

 بتالف د.لاإل فاع 

ظدد السكان باآللف  * %

 (1973 سمة )

% * 

 5.5 122984 7.4 127700 در ة

 5.9 132366 8.3 144000 اجل ل األخضر

 14.8 332333 13.6 235400 بنغاز 

 4.7 105049 8.9 153400 اخلليج

 7.9 178129 6.7 116500 مصراتة

 7.1 160882 5.2 90300 اخلمس

 31.5 707438 29.1 502500 طرابلس

 10.8 244405 6.9 118900 الزاوية

 6.9 154297 5.3 92200 غريان

 4.9 111303 8.6 149100 س ها

 100 2249237 100 1730000 اجملموع

 .401، طرابلس ص1975-1973تصاد  واالجتماظي، وزارة التخطيط، خطة التحول االق -1 در:املصا

 .1977 ،بلس، طرا1973 مصلحة اإلحصاء والتعداد، العام للسكان - 2

 النسب من إظداد ال احث. *   

، والنجاحكا  الكيت حققتهكا    1975-1973واستمرارًا لألهداف والسياسا  اليت سكع  إليهكا خطكة    

، ثا خطكط سكنوية   1985-1981، تلتها خطة مخسية أخرى 1980-1976وضع  خطة تنموية مخسية 

  املعيشة بني أقكاليا الك الد مكن خكالل     حتى الوق  احلاضر   حماولة القضاء ظلى تفاو  مستويا
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واالسكتامارا  التنمويكة، بهكدف     إجياد املزيد من مراكز التنمية وتكوازن التكوزع املككا ي للمشكاريع    

الذ  يرت ط والشك بتحسن مسكتويا  الكدخل وتكوافر فكرص العمكل       ،إظادة التوازن لتوزع السكان

كا يكة  أهداف خطط التنمية امل  ذلك  ييهرحلل مشكلة الرتكز السكا ي وإيقاف اهلجرة الريفية. و

 منها:  اليت تكن أن  ذكر ، 1985-1981و1976-1980

 كا ية الشاملة.قتصاد الوطين والتنمية املاملواءمة بني تنمية اال -1

 املستويا   نمية املناطق الريفية اقتصاديًا واجتماظيًا وخدميًا والعمل ظلى تقليل الفوارع ت -2

 ريف واملدن.احلضرية بني ال

إىل  مكن املكدن الككربى    كسكة اعتشكجيع اهلجكرة امل  ومرا يكة  مراظاة تسلسل أحجام املراكز الع -3

دينكة  حلضكرية مل املدن الصغرية واملتوسطة لتحقيق التوازن املطلو ، والتخفيف مكن اهليمنكة ا  

 طرابلس، والتقليل من أهميتها االستقطابية.

ألقكاليا  ايراظكى فيهكا املقومكا  الط يعيكة وال شكرية لتلكك       جياد اسرتاتيجيا  تنموية إقليمية إ - 4

كان مكن  ع السك يك وزوتوفري اليروف املالئمة لالستغالل األمال للموارد الط يعيكة بهكدف إظكادة ت   

 ئمة منها.طوير القاظمرا ية، مال إ شاء املدن اجلديدة والقرى املتكاملة وتراكز خالل إ شاء م

ن موذلك  ،ال الد يع التنموية بني األقاليا اجلغرافية  ع املشاريحتقيق التوازن اإلقليمي   توز -5

ا يكل مكن حجك   ع األمال للمشكروظا  الصكناظية والزراظيكة واخلدميكة، بهكدف التقل     يخالل التوز

 اهلجرة إىل املدن الرئيسة ملواجهة ظاهرة التكدس احلضر .

معا  السكا ية ظلكى  هيكل التج 1985-1981لقد حدد  خطة التحول االقتصاد  واالجتماظي 

 :(1)النحو التالي 

الصكحية  والاقافيكة   ،املركز الرئيس للتجارة والصكناظة واخلكدما  املختلفكة    عّد: وُيقطب النمو -1

 نغاز .رابلس وبط، ويتمال   مدينيت ذا  األهمية الوطنية واإلقليمية واإلدارية واالجتماظية

ذاتي مكن  للنمكو الك   ًاعد قطكب النمكو، وتاكل مرككز    ويأتي   املرت ة الاا ية ب املكان املركز : -2

مرككزًا   املرككز   و  أغلب األحيكان يككون املككان    النمو. خالل سعيه إلجياد قاظدة عناظية ذاتية

تاليكة  ة املكدن ال واظتكرب  اخلطك   لسكا ه وسككان منطقكة  فكوذه.   قدم اخلدما  ي ،لل لدية )احملافية(

جكدابيا،  ، سك ها، ا ، اخلمكس، ال يضكاء، املكرج، زوارة   يكة مصكراتة، الزاو : وهكي  أماكن مركزيكة للتنميكة  

 .مركزًا 14، أ  ما جمموظه الربيقة، رأس األ وف، طربع، در ة، سر ، وغريان

، بعكد ككٍل قطكب النمكو واملككان املرككز        ةاك الا: يأتي   املرت كة ال املكان املركز  الفرظي -3

دة عكناظية حمكدودة إل تكاج وتصكنيع     ه ظكدد مناسكب مكن املرافكق األساسكية إلقامكة قاظك       فيويتوافر 

                                                 

ص  1985(، اجلزء األول، طرابلس 1985-1981( اللجنة الشع ية العامة للتخطيط، خطة التحول االقتصاد  واالجتماظي )1)

 .179-176ص
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   الغالب مدينكة عكغرية   املنتجا  الزراظية وبعض األ شطة الصناظية الصغرية. ويكون هذا املركز

واحتياجكا  التجمعكا     امكن تكوفري احتياجاتهك    امتكنهك  ا،قاظدة اقتصادية واجتماظية خاعة بهك  اهل

مكن األحيكان يككون     و  ككاريٍ  .حملليكة ضا   العكادة مراككز اخلكدما  ا   وتدمها، ختالسكا ية اليت 

وذلكك حبسكب اليكروف االقتصكادية واالجتماظيكة       ،املكان املركز  الفرظي مركزًا للفكرع ال لكد   

زلكينت،   ، وهكي: السائدة   املنطقة. واظترب  اخلطكة التنمويكة املكدن التاليكة مراككز مكا يكة فرظيكة       

 ،، العقوريكة، قميكنس،  كالو ، يفكرن، بكين وليكد      ترهو ة، عرباته، العجيال ، العزيزية، األبيكار، الق كة  

 .مركزًا فرظيًا 19، ومبا جمموظه ون، مرزع، غا هغدامس، جادو، براك، اوبار ، 

لتجمعكا   ة   هيككل ا : متال املراكز اخلدمية احمللية املرت ة الرابعك مراكز اخلدما  احمللية -4

تغلكب ظليكه   مصكغر، و  ق احلضرية ظلى  طكاع من املراف السكا ية التنموية، ويتوافر   كٍل منها قدر 

 .لقري كة منهكا  االريفيكة   ها اخلدما  التسويقية واالجتماظية للتجمعا فياملالمح الريفية. كما تتوافر 

تجمعكا     أبعد ال وتعمل هذه املراكز ظلى إجياد قنوا  لنقل ظوامل النمو والتطور تدرجييًا إىل

 ال الد وأعغرها.

تككن متييكز ككل واحكدة منهكا ظكن غريهكا          ، سك  منكاطق تنمويكة    وظليه قسم  ال الد إىل

عفاتها اجلغرافيكة الط يعيكة وال شكرية، وتككن ظلكى أساسكها حتديكد إمكا كا  اسكتامار مواردهكا           

كا يكة  وتنميتها، لتص ح وحدة متجا سه هلا دورهكا املكتما ألدوار بقيكة املنكاطق لتحقيكق التنميكة امل      

 :(1)اطق هياملتكاملة والشاملة وهذه املن

ككٍل    ة املتمالكة  وتضا الوحدا  اإلدارية الرئيسك  الشريط الساحلي الغربي(:) منطقة طرابلس -1

ق ظلكى منكاط  أوهكي مكن    طرابلس، مصراتة، زلينت، اخلمس، الزاوية، النقكاط اخلمكس، ترهو كة،    من:

% من 53.5مّال    سمة، 2561053حنو  1995، إذ بلف ظدد سكا ها   ظام ال الد   كاافتها السكا ية

ا الط يعيكة   مواردهك وأهمهكا   سكان ال الد، وترتكز فيها أها املدن مال طرابلس، مصراتة، الزاويكة،  

 .، وأكارها تطورًا   النمو العمرا ي واالقتصاد واالقتصادية

ل األخضكر  وتشكمل بلكديا  بنغكاز  واجل ك     سهل بنغكاز  واجل كل األخضكر(:   ) منطقة بنغاز  -2

 تأتي   املرت ة الاا ية من حيث أظداد سكا ها وكاافتها.  وال طنان، وهي

 جلني.ايفرن، غدامس، سوف  ،غريان :: وتضا أربع بلديا  وهيمنطقة اجل ل الغربي -3

ف وبكن  ورأس األ كو  : وتتمال أها مراكزها املدينية   سر  واجكدابيا والربيقكة  منطقة اخلليج -4

ث ظية فيها، حيك ة والصناعديد من املشاريع التنموية الزراظيجواد ، وقد اهتم  خطط التنمية بتنفيذ ال

  وف.مت إ شاء اجملمعا  النفطية والكيماوية وال رتوكيماوية مال الربيقة ورأس األ

                                                 

 .180، صابق(، مرجع س1985-1981اللجنة الشع ية العامة للتخطيط، خطة التحول االقتصاد  واالجتماظي ) (1)
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 سرير. الكفرة وال : وتضا جمموظة من املراكز العمرا ية الصغرية مالمنطقة الكفرة والسرير -5

 ع، اجلفرة.س ها، واد  احلياة، مرزالشاطئ،  :وتشمل بلديا  :منطقة س ها -6

ن د.ل، مليكو  6560.2ال الغكة   1990-1981املالية خالل الفكرتة   املخصصا تكن الرجوع إىل 

يع املشكار  عيك اليت تدل ظلى حجا االستامارا  الضكخمة الكيت هكدف  إىل حتقيكق التكوازن   توز     

سكتامارا   ع تلكك اال مكن خكالل توزيك    ،االستامارية   أقاليا ال الد ومناطقها املختلفة دون اسكتاناء 

ي، ظكالوة  ككز املكد   والتخفيف مكن  سكب الرت   ،مع توزع األحجام السكا ية   تلك األقاليا بالتوافق

در الكدخل  نويكع مصكا  تظلى أهميتها   زيادة الكفاءة للقطاظا  األساسية )الزراظة، الصناظة( بهدف 

 .(28دول )ا ير اجل - وزيادة معدال  منو الناتج القومي

 

  ميزا يا  خطط التحول التنمو  خالل الفرتة  فقا( مقار ة بني أظداد السكان و28جدول )

1981-1990 

 ال لدية
 ظدد السكان

 1990  ظام 
% (*) 

 مصروفا  ميزا يا 
 التنمية باملليون د.ل

% (*) 
  صيب

 الفرد بالدينار

 1529 2.6 168.1 2.7 109892 ال طنان

 1997 10.3 675.3 8.3 338097 اجل ل األخضر

 1819 15.3 1006.9 13.6 553433 بنغاز 

 2039 14.0 918.4 11.1 450303 اخلليج

 1499 10.1 665.3 10.9 443691 املرقب

 1005 18.0 1184.1 28.9 1178229 طرابلس

 1910 7.2 470.6 6.1 246293 اجل ل الغربي

 1329 5.5 359.8 6.6 270672 الزاوية

 1651 5.8 376.9 5.6 228165 النقاط اخلمس

 2070 4.6 299.7 3.6 144774 س ها

 3006 2.3 152.9 1.2 50852 مرزع

 5016 4.3 282.2 1.4 56249 واد  احلياة

 1572 100 6560.2 100 4170650 اجملموع

، طكرابلس،  1990-1970  اللجنة الشع ية العامة للتخطيط، النمو االقتصاد  واالجتماظي   اجلماهريية خكالل السكنوا   :راملصد

 .17-15ص ص ، 1991
 النسب من حسا  ال احث. *()
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مكا   كٍل منهكا خكالل الفكرتة   لا  التنمية صصظند املقار ة بني سكان األقاليا اإلدارية )ال لديا ( ول

تنميكة العديكد    ظن طريكق  ً،ع القاظدة االقتصادية مكا ياي الحظ مدى اهتمام الدولة بتوس 1990-1981 بني

السكيما منكاطق    ،ق واألقاليا اليت ظا   من فقر اقتصاد  وترد  مستوى اخلدما  االجتماظيةمن املناط

كتياظ السكا ي، وي دو ذلك مكن التوزظكا  النسك ية ملخصصكا      طق االانموتلك الواقعة خارج  الداخل

اتها    سك ة لصصك  التنمية اليت تتماشى مع  سب السكان   الوحدا  اإلدارية، بل أن ال عض منها تعّد

ها إىل مجلة سكان ال الد، حتى تتمكن مكن حتقيكق االسكتقرار لسككا ها، وتكوفري      فيالتنموية  س ة السكان 

فرص العمل هلا، ومن أمالتها اجل ل األخضر واخلليج واجل ل الغربي والنقاط اخلمكس وسك ها ومكرزع    

بلكف  ، بينمكا  1990ظام  % من مجلة السكان  37.3حنو جمتمعة اليت بلغ   س ة سكا ها  ،وواد  احلياة

كمكا   ،%48.5حكوالي   1990-1981  املخصصة للمشروظا  التنموية خكالل الفكرتة   النفقاا من ه صي 

د.ل. و  مقابكل ذلكك    1572التنموية ااوز املتوسط العام الكذ  بلكف    ميزا يتهاأن  صيب الفرد فيها من 

 نة طرابلس.ظمل  الدولة ظلى احلد من توجه االستامارا  التنموية إىل مدي

لرئيسة املدن ا ما من شك أن هذه السياسة التنموية ظمل  ظلى التخفيض من معدال  اهلجرة إىل

  تعا يه لعبء الذاوحتقيق االستقرار السكا ي، بل إ ها حاول  تشجيع اهلجرة املعاكسة للتخفيف من 

شاريع من امل لعديدتلك املدن، حيث تضمن  خطط التنمية خالل الس عينيا  والاما ينيا  تنفيذ ا

 هضة من  ا شهدتهمظالوة ظلى  ،السيما   جمال ال نية األساسية ،التنموية   معيا أقاليا ال الد

إضافة  صغرية.الو تنمية قطاظي اإلسكان واملرافق   العديد من املدن املتوسطةمتال    ظمرا ية 

قًا طق ال الد وفتلف منايع الصناظية   لوخباعة بعد االااه إىل توطني املشار ،إىل التنمية الصناظية

يد من املدن العد اء شإللموارد املتاحة   كٍل منها، حيث مت تنفيذ العديد من اجملمعا  الصناظية و

 :لسكان مالديد من اواليت استقط   الع ،اجلديدة لتقديا اخلدما  املختلفة لتلك اجملمعا  الصناظية

كا ي لتوزع السلظادة التوازن إلمصراتة، كاسرتاتيجية أساسية الربيقة ورأس األ وف وأبو كما  و

يع التنمية إىل مشار هذا باإلضافة وإجياد أقطا  تنموية جديدة لتحقيق التنمية املكا ية املتواز ة.

االحتفاظ  رتها ظلىالزراظية اليت تهدف إىل حتسني مستويا  املعيشة   املناطق الريفية وزيادة قد

وزظا  بتإلدارية مقار ة ا( الذ  ي ني توزع امليزا ية املالية بني األقاليا 29اجلدول )ويؤكد  بسكا ها.

او  ذلك   التف ظلى استمرار توجها  الدولة لتحقيق هذه االسرتاتيجية، وي دو 2001السكان   ظام 

 1036 نطقة سر   مقدار  صيب الفرد من امليزا ية املخصصة لتلك األقاليا، حيث سجل أظاله   م

ه   منطقة مصراتة د.ل. بينما ُسجل أد ا 897د.ل، ومنطقة عرباتة  928د.ل للفرد، تلتها منطقة مرزع 

د.ل، وبنغاز   461د.ل، ومنطقة ترهو ة  446د.ل، واملرقب  441د.ل، ومنطقة اجلفرة، وطرابلس  317

 د.ل. 555د.ل، وكلها تقل ظن املتوسط العام لنصيب الفرد وال الف  502
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 .2001توزع امليزا ية املالية  بني األقاليا اإلدارية   لي يا مقار ة بعدد السكان لعام ( 29) جدول

 اإلقليا اإلدار 
 ظدد السكان

 
% (*) 

 بككاأللف ة املاليككةيزا يككامل

 د.ل
 (*) الفرد بالدينار  صيب (*)  %

 600 2.83 83301 2.62 138719 ال طنان

 859 2.28 67126 1.47 78116 در ة

 581 1.62 47681 1.55 82037 ق ةال

 714 4.43 130082 3.44 182271 اجل ل األخضر

 562 2.10 61707 2.07 109830 املرج

 502 10.19 299606 11.26 596792 بنغاز 

 569 1.98 58267 1.93 102415 احلزام األخضر 

 498 2.91 85802 3.25 172315 اجدابيا

 509 0.81 23813 0.88 46777 الكفرة

 671 3.17 93213 2.62 138964 سر 

 1036 1.49 43709 0.80 42172 اجلفرة

 317 3.39 99512  5.93 314305 مصراتة

 466 4.85 142604 5.77 305873 املرقب

 716 1.75 51385 1.35 71727 بين وليد

 461 4.35 127971 5.24 277606 ترهو ة ومسالتة

 441 16.55 487361 20.85 1104972 طرابلس

 570 5.24 154064 5.10 270152 اجلفارة

 703 4.45 130648 3.51 185842 الزاوية

 897 4.42 129807 2.73 144656 عرباتة وعرمان

 756 5.07 148997 3.72 197117 النقاط اخلمس

 536 3.45 101391 3.57 189250 غريان

 696 2.31 67856 1.84 97523  الو 

 583 2.19 64316 2.08 110249 يفرن

 706 2.11 62139 1.66 87700 واد  احلياة

 646 2.58 75789 2.21 117202 س ها

 779 1.92 56527 1.37 72576 واد  الشاطئ

 928 1.98 58234 1.18 62784 مرزع

 555 100.0 2939233 100.0 5299942 اجملموع

 .31، 17ص ص، 2001لس،  يا ، تقرير غري منشور، طراباملصدر: اهلياة الوطنية للمعلوما  والتوثيق، خريطة التنمية   الشع

 .من حسا  ال احث (*)
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وتتضح الصورة أكار فيما خيص اسرتاتيجية الدولة لتحقيق توازن العمران احلضر  ظند املقار ة 

ظلى جماال  اإل فاع االستامار  واإل فاع  2001بني توزظا  لصصا  التنمية   ظام 

دارية، ويالحظ ذلك   مدى تركيز الدولة ظلى املناطق النائية ذا  بني املناطق اإل(*)التسيري 

التجمعا  السكا ية الصغرية، واليت ترتفع فيها  س ة امليزا ية االستامارية للتنمية مقار ة مبيزا يتها 

% من 30التسيريية، فهي حتيى مبعدال  تفوع املعدل الوطين لنس ة اإل فاع االستامار ، وال الف  

%، س ها 39%، وواد  احلياة 40%، و  سر  44.3يزا ية املالية   ال الد، إذ سّجل    الكفرة امل مجلة

% ، كما هو م ني 33.3%، ومصراتة 31%، والزاوية 36.7%، و  بنغاز  31%. بينما سجل   طرابلس 38

 (.30  اجلدول )

ن الصكغرية  ير املدلى أن تطوة تكن التأكيد ظيومبا أن أمناط احلياة الريفية ختتلف ظن املدين

  ءمة السكتقطا أكار مال واملتوسطة وإ شاء املدن اجلديدة وتنميتها عناظيًا وإداريًا وخدميًا، سيكون

جكرا   إحداث ه   مما أسهاسكان املدن الكربى، والتخفيف من حدة اهلجرة إىل املدن الرئيسة، 

لسككان  اعديد من لل اكسةعجرة املاهلا معاكسة من مدينيت طرابلس وبنغاز  إىل تلك املدن، السيم

 املدن الك رية إىل مناطقها األعلية.  املقيمني من 

  دراسة لعينة من املهاجرين من مدينة طرابلس إىل مدينة أبكي كمكا  الصكناظية اتضكح أن     و

% من حجا العينة املدروسة ها أعاًل من منطقة أبي كما  واملناطق القري كة منهكا، ممكا يعكين     77

 .(1)اكسةعجرة املاهلعد ظاماًل مهمًا   اختاذ قرار ملكان  األعلي للمهاجرين ُيأن ا

طكة التحكول االقتصكاد    إقلكيا طكرابلس أن      خل تقيكياٍ    1980 لعامأكد تقرير أما ة املرافق  

اإلقليا مما أدى إىل هجكرة    تنفيذ  خطة التنمية الصناظية والزراظية ظمل ظلى تطوير مناطق أخرى 

. كمككا أشككار  دراسككة للمكتككب (2) تلككك املنككاطقألككف شككخص مككن مدينككة طككرابلس إىل 192 حنككو

جكزًء مكن الفككائض    سكتق ال اأن إقليمكي سك ها واخللكيج     1989االستشكار  اهلندسكي للمرافكق   ظكام     

ألف شخص ظمل معيمها   قطاع الصناظا  النفطيكة   155السكا ي إلقليا طرابلس، الذ  قدر بنحو 

 .(3)ر إقليا خليج س  

 

                                                 

اع  العام   فيقصد به اإل ففاع التسيريستامار : اإل فاع ظلى  املشاريع التنموية   القطاظا  اإل تاجية، أما اإل يقصد باإل فاع اال (*)

 ظلى اخلدما  االجتماظية و فقا  املرت ا  أو املعاشا .
 )1( N. Mukhtar. Development planing and population distribution in libya. Ph. D thesis, university 

of weles. Cardiff. P. 195. 
 .19، ص1980، 9( أما ة املرافق، تقييا التنمية االقتصادية واالجتماظية بإقليا طرابلس، تقرير رقا 2)

 . 28، ص1989( املكتب االستشار  اهلندسي للمرافق، تقييا بعض املخططا  احمللية واإلقليمية، طرابلس، 3)
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 .2001( توزع اإل فاع االستامار  والتسيري  ظلى املناطق اإلدارية ظام 30جدول )

 اإلقليا اإلدار 
امليزا ية االستامارية 

 باأللف  د.ل

امليزا ية التسيريية 

 باأللف  د.ل

اجملموع 

 باأللف  د.ل

 % امليزا ية االستامارية

 27.18 83301 22640 60661 ال طنان

 28.71 67126 19274 47852 در ة

 32.65 47681 15570 32111 الق ة

 34.53 130082 44916 85166 اجل ل األخضر

 35.65 61707 22000 39707 املرج

 36.70 299606 109942 189664 بنغاز 

 42.95 58267 25028 330239 احلزام األخضر 

 34.94 72127 25200 460927 اجدابيا

 44.31 23813 10551 130262 الكفرة

 49.03 93213 45706 470507 سر 

 19.98 43709 8732 340977 اجلفرة

 33.25 99512 33085 660427 مصراتة

 27.18 142604 38755 103849 املرقب

 21.58 51385 11090 40295 بين وليد

 27.19 127971 34790 93181 ترهو ة ومسالتة

 31.21 487361 152085 335276 طرابلس

 24.98 154064 38486 115578 اجلفارة

 31.42 130648 41048 89600 الزاوية

 22.98 129807 29828 99979 عرباتة وعرمان

 21.69 148997 32319 116678 النقاط اخلمس

 26.27 101391 26635 74756 غريان

 24.75 67856 16793 51063  الو 

 26.94 64316 17328 46988 يفرن

 38.87 62139 24153 37986 واد  احلياة

 37.49 75789 28416 47373 س ها

 27.54 56527 15570 40957 واد  الشاطئ

 31.73 58234 18480 39754 مرزع

 30.91 2939233 908420 2030813 اجملموع

 .31، 17، ص ص2001طرابلس،  منشور،غري  الشع يا ، تقرير، خريطة التنمية   والتوثيقاملصدر: اهلياة الوطنية للمعلوما  
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يكث  ح - از وبنغك ال  منو سكان مكدينيت طكرابلس   هلذه السياسة التنموية اخنفض  معّد و تيجة

% سكنويًا  1.6إىل  1964-1954% سنويًا خكالل الفكرتة   8.6ل منو سكان مدينة طرابلس من اخنفض معّد

% 2.5% إىل 7.2اخنفكض ككذلك معكدل منكو سككان مدينكة بنغكاز  مكن          كما ،1995 -1984  الفرتة 

مكن النمكو    احلكد مهمكة     ي دو أ ها لع     الفرتة الالحقة أدوارًا واليت - املذكورةالفرتا  خالل 

هكا   عكًا لتوج ت  وذلكك االستقطابي الذ  اتصف  به مدينيت طرابلس وبنغاز  ورفع الضغط ظنهمكا،  

ريع تكوزع املشكا   النيكر    إظكادة ، من خكالل حماولكة   1969الدولة، السيما بعد قيام الاورة   ظام 

يمهكا، حبيكث   يا مكن أقال لكل إقلك  املتاحةواخلدمية متشيًا مع اإلمكا ا  واملوارد اإل تاجية التنموية 

رابلس طك مسكتمر    سك ة سككان مكدينيت      ه كوط ظهر   تائج مال تلكك التوجهكا  التنمويكة      

 ثكا إىل  1964% ظكام  70.1إىل  1954%   ظكام  74وبنغاز  إىل مجلة سكان املكدن   الك الد مكن    

 (.31كما هو م ني باجلدول ) .1995%   ظام 42و، 1984ظام   % 51و ،1973% ظام 58.9

 املاوية لسكان مدينيت طرابلس وبنغاز . النسب( 31) جدول

 املدينتني إىل السكّّان احلضر لسكاناملاوية  النس ة العام

1954 74.0% 

1964 70.1% 

1973 58.9% 

1984 51.5% 

1995 42.5% 

2000 40.0% 

 .  1995 ،1984 ،1973 ،1964 ،1954 للسكان العامة التعدادا  والتعداد، اإلحصاء مصلحة: املصدر 

 ،ااخنفاضكه  سكان مدينيت طرابلس وبنغاز  إىل مجلكة سككان املكدن   لي يكا        س ة استمر 

 ختلفكة املجميكة  كذلك ومبعدال  أسرع مستق اًل  تيجة تزايد أظداد املدن مكن الفاكا  احل   وستستمر

ث حيك  غكاز ، وبنوتطور أحجامها مبعدال  تزيد   ال عض منها ظما هي ظليه   مكدينيت طكرابلس   

شكرين،  لقكرن الع ا سك عينيا  ظهر هذا االااه   منو املدن وتطور أحجامها أكار وضوحًا مع مطلع 

 17 إىل 1954 ظكام    مكدن  9 مكن  فكأكار   سكمة  5000 إىل سككا ها  ظدد يصل اليت املدن ظدد منا إذ

 ظكام  نكة مدي 83 ثكا  ،1984 ظكام    مدينكة  61 إىل ثكا  1973ظكام  مدينكة  36 وإىل ،1964ظكام    مدينة

1995. 

وتوزظهكا ظلكى أظكداد متناميكة مكن       املكدن يؤكد ظلى اتساع قاظدة الزيادة الكليكة لسككان    كما 

كاكر مكن   من مقدار تلك الزيكادة الكيت بلغك  أ    وبنغاز املدن مقابل اخنفاض  س ة مدينيت طرابلس 
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% من مقدار الزيادة الكليكة إلمجكالي سككان    25أقل من  إىلبينما اخنفض   1964-1954% خالل 60

 (.32)كما يوضحها اجلدول  1995-1984املدن   ال الد   الفرتة 

 .و صيب مدينيت طرابلس وبنغاز  فيها لي يا( مقدار الزيادة الكلية لسكان املدن   32) جدول

 الكليةالزيادة  رمقدا الفرتة        

 لسكان احلضر

 بنغاز  مدينة            طرابلس مدينة            

 النس ة الزيادة حجا النس ة الزيادة حجا

1954-1964 392702 167012 42.5% 70082 17.9% 

1964-1973 682057 255960 37.5% 99370 14.6% 

1973-1984 1409233 415527 29.5% 210679 14.9% 

1984-1995 1327357 189330 14.3% 139611 10.5% 

 .  1995 ،1984 ،1973 ،1964 ،1954 للسكان العامة التعدادا  والتعداد، اإلحصاء املصدر: مصلحة

درجا  إن ككان بك  وكا يكة   لي يكا،   إ ه مت حتقيق معيا أهداف التنميكة امل  وظليه تكن القول:

 ،نكاطق تلكف امل لمشكاريع التنمويكة ظلكى    ع األماكل لل يك متفاوتة، السيما فيما يتعلكق بتحقيكق التوز  

ساسكية  األياككل  تكوفري اهل ظلكى  ظكالوة   ،وخباعة   جماال  التنمية الزراظية والصكناظية واخلدميكة  

قكاط    إجيكاد  واملرافق الضرورية الالزمة هلا، وما عكاحب ذلكك مكن تكدابري وإجكراءا  متمالكة        

هلجكرة  امكن   حلكدّ د لالحتفاظ بسككا ها وا للجذ  السكا ي مت توفريها   لتلف مناطق ومدن ال ال

 األعلية.الداخلية، بل وتشجيع اهلجرة املعاكسة للسكان إىل أماكن إقامتها 
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 العوامل املؤثرة   توزع املدن اللي ية ومواقعها.
لكدون   مقدمتكه الشكهرية ظلكى الشكروط      أمجع  آراء اجلغرافيني العكر  قكدتًا أماكال ابكن خ    

فرها   مواقع املدن، واليت تكفل هلا االستمرار ومحايتها من الزوال، فهو يرى أن اختيكار  االواجب تو

تلك املواقع جيب أن يراظى فيها جلب املنكافع وتسكهيل املرافكق وسكعة امليكاه املسكتعذبة، ماكل أن        

وطيكب املرظكى والكزرع وجكودة اهلكواء والسكالمة مكن        تكون املدينة ظلى  هٍر جكاٍر أو ظيكون ظذبكة،    

 .(1)األمراض، وأن يراظى   موقعها أيضًا قربها من ال حر ودفع املضار وحتصني منازهلا من األظداء

رية   اككز احلضك  إن هذه املقوما  تعكس ط يعة العوامكل املكؤثرة   اخكتالف الصكورة التوزيعيكة للمر     

  أساسكية  ل ال زالك    شأ  فيه تلكك املكدن، فالعديكد مكن تلكك العوامك      لي يا، ومبا يتناسب مع العصر الذ

يعكة  ة الرتبكة وط  اخ وخصكوب ومؤثرة   رسا تلك الصورة التوزيعية، مال توافر املوارد املائية واظتدال املن

ككا ي  التكوزع امل  تقسكا العوامكل املكؤثرة     تككن  السطح وسهولة االتصال )الطرع واملواعال (. ولذا 

زع املكدن  عامكة لتكو  لي ية إىل جمموظتني أساسيتني يكمالن بعضكهما بعضكًا   حتديكد الصكورة ال    للمدن ال

 لعوامل.اثري هذه وت اظدها وعفا  مواقعها، من خالل بيان درجة الرتكز املوقعي للمدن وظالقته بتأ

 ملائية.وتشمل مياهر السطح و املناخ وظناعره والرتبة واملوارد ا العوامل الط يعية:

 االقتصاد . -الطرع واملواعال  واملوقع اجلغرا  وتشمل ش كا  :االقتصادية -وامل ال شريةالع

   :اومواقعه وأثرها   توزع املدن اللي ية أواًل: العوامل الط يعية
ع ر العكام لتكوز  د اإلطكا ُتعد االختالفا  الط يعية بني األماكن واألقاليا من أها العوامل اليت حتكد 

 يكة  ئ مراكز ظمرايها وينشو ها حتدد األماكن واألقاليا اليت يستطيع اإل سان العي  فاملدن اللي ية، ك

القكة  تطلكب ت يكان ظ  ا، مما يفر   كٍل منهاريفية ومدينية له، وفقًا للشروط الط يعية املالئمة اليت تتو

ل ياكا   اود املكدن  ظناعر ال ياة الط يعية بتوزظا  املدن، ويالحكظ ذلكك االرت كاط بكني تزايكد أظكدا      

 اجلغرافية اليت تتوافر فيها الشروط املوائمة لتطور املدن ومنوها.

  :مياهر السطح وأثرها   توزع املدن اللي ية -1

ُتعد املياهر الط وغرافيكة لسكطح األرض مكن العوامكل الرئيسكة الكيت أثكر     شكأة وتكوزع          

هر العام لتضاريس الك الد يأخكذ   فعلى الرغا من أن املي -(10خارطة ) -املراكز املدينية   لي يا 

وتنحكدر   -متال جزًء من اهلض ة اليت تتكون منها الصحراء الككربى   -شكل هض ة ظييمة االتساع 

بصفة ظامة باااه الشمال حتى تنتهي ظند ساحل ال حكر األبكيض املتوسكط، ويككون هكذا االحنكدار       

مكا األجكزاء الشكمالية الشكرقية     تدرجييًا   بعض املناطق، كما هي احلال   منطقة خليج سكر ، أ 

والشمالية الغربية، فكإن احنكدارها يككون فجائيكًا، متالكه احلكواف الشكمالية للج كل الغربكي واجل كل           

األخضر وهض ة ال طنان، حيث تشرف هذه احلواف ظلى ال حكر م اشكرة، و  أجكزاء أخكرى تكرتك      

                                                 

 .622-617، ص ص1967ول، الط عة الاالاة، مكت ة املدرسة ودار الكتا  الل نا ي، ابن خلدون، املقدمة، اجمللد األ (1)
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بالنس ة للج ل الغربكي. إال أن   ساحليًة خيتلف اتساظها من منطقة إىل أخرى، كما هي احلال سهواًل

عككيل امليهككر الط ككوغرا  العككام لألراضككي اللي يككة تشككري إىل التنككوع   امليككاهر التضاريسككية،  اتف

 كاجل ال واهلضا  والسهول واألودية واملنخفضا .

ا الد  الحكظ أ هك  ة   ال ومن حتليل التوزظا  املكا ية للمدن اللي ية وارت اطها بصورة التضاريس العام

سكهول  احلي )التتخذ   توزظها ثالثة حماور رئيسة ضكمن ثالثكة  طاقكا  تضاريسكية، هكي: احملكور السك       

 و (.ع الصحراالساحلية(، احملور اجل لي )املرتفعا  الشمالية(، حمور اهلام  الصحراو  )النطا

 احملور الساحلي: -أ

ظلكى هياكة    -ككا   1900ة الذ  تتد ملساف -متاله السهول الساحلية املوازية للساحل اللي كي 

شريط خيتلف اتساظه حسب درجكة اقكرتا  املرتفعكا  الشكمالية مكن سكاحل ال حكر، إذ يتسكع           

منطقة سهل اجلفارة و  سهول سر  وسكهل بنغكاز ، ويضكيق   منكاطق أخكرى ظنكدما تقكرت         

تشكرف  أحيا كًا، و  أحيكاٍن أخكرى     ًاضكيق  سوى سهاًل كاحلواف اجل لية من ساحل ال حر، وال ترت

تلك احلواف ظلى ال حر م اشرة ظلى هياة جروف شديدة االحندار مال منطقة اجل ل األخضكر دون  

 .(1)ة سهول ساحليةأن ترتك اجملال ليهور أّي

قكوع  ولكك ألن  لع   السهول الساحلية دورًا مهمًا   حتديكد منكط تكوزع املكدن   لي يكا، وذ     

ا وتوسكعها،  ًا لنموهك ول واسعة ُيعد ظكاماًل إجيابيك  املدينة   منطقة سهلية، أو أن تكون حماطة بسه

ي يكة تيهكر   ملكدن الل السكان، وهلكذا يالحكظ أن ا    فر هلا من إمكا ا  وموارد تؤمن احتياجاامبا يتو

ى، حيكث  ية األخكر تركزًا أكار   مناطق السهول الساحلية مقار كة بغريهكا مكن النطاقكا  التضاريسك     

لسكهول أن غال يكة   ااد املدن اللي ية، ويزيكد مكن أهميكة هكذه     % من مجلة أظد45يرتكز فيها ما  س ته 

% 77و كا ها حنك سك املدن الواقعة ضمنها هي من أها املدن   ال الد وأكربها حجمًا، وي لكف ظكدد   

ا متتلككه  ميتها وممن مجلة السكان احلضر   لي يا. غري أن أجزاء السهول الساحلية ختتلف   أه

 تركز املدن فيها، حبيث تكن تقسيمها إىل: من موارد وكاافة سكا ها ودرجة

ا  املائيكة  ووجود الط ق وهو أها السهول الساحلية   ال الد، وتتاز خبصوبة تربته سهل اجلفارة: -1

 واألوسط. الساحلي من أها املناطق الزراظية   لي يا، السيما   جزئه اجلوفية، وهلذا فهو ُيعّد

، وي دو ظلى هياة مالكث يقكع رأسكه ظنكد رأس     2ألف كا 17وت لف مساحة سهل اجلفارة حنو  

ككا،   150املسن غر  مدينة اخلمس وقاظدته ظند احلدود اللي ية التو سية بعرض يصل أقصكاه إىل  

كا، أما ضلعه اجلنوبي الكذ  متالكه    275وي لف طول ضلعه الشمالي الذ  يواز  ساحل ال حر حنو 

 .(2)كا 350فة احلافة الشمالية للج ل الغربي فيمتد ملسا

                                                 
 .24-23صص ظ د العزيز طريح شرف، جغرافية لي يا، مرجع سابق،  (1)

 .101اجلماهريية: دراسة   اجلغرافية، )حترير( اهلاد  أبولقمة وسعد القزير ، مرجع سابق،  ص  فتحي اهلرام، التضاريس،  (2)
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 ( املياهر التضاريسية   لي يا وظالقتها بتوزظا  املدن.10خارطة )            

 

 .44-43ص، 1978لس، املصدر: مصلحة املساحة، األطلس الوطين للجماهريية العربية اللي ية الشع ية االشرتاكية، طراب

وي دو سهل اجلفارة   ميهره الط وغرا  منحكدرًا احنكدارًا ظامكًا بااكاه الشكمال، ففكي حكني         

فوع مستوى سطح ال حر، ال يزيد ارتفكاع حوافكه    م350يصل ارتفاع سطحه   أطرافه اجلنوبية إىل 

الشمالية كاريًا ظن مستوى سكطح ال حكر، كمكا تتخللكه بعكض الكا كان الرمليكة   جزئكه اجلنكوبي،          

، إضكافة إىل الكتالل   (1)سيما املنطقة املمتدة من جنو  غر  مدينة الزاوية حتى الوطية واجلو ال

الصخرية اليت تالحظ   هذا اجلزء من السهل، ولذلك تكن أن  شكري إىل شكريطني مكن املراككز     

 العمرا ية املدينية   هذا السهل، يأخذ امتدادهما العام من الشرع إىل الغر ، هما:  

كا، ويرتفع بشكل تدرجيي بكدًء مكن خكط السكاحل     25-10: يرتاوح اتساظه بني ريط الساحليالش -أ

كا من هذا اخلط. كما يتميز هذا الشريط خبصوبته العالية، وهلذا فهكو  25م ظلى ُبعد 50حتى ارتفاع 

                                                 

 .29ية، مرجع سابق، صأبو القاسا العزابي، الطرع والنقل الربى التغري االقتصاد  واالجتماظي   اجلماهري (1)
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مدينكة، هكي:   لمدن، حيث ترتكز فيه مخس ظشكرة  لوتركزًا  ةيسكا  ُيعد من أكار مناطق ال الد كاافًة

عكرمان، عكرباتة،    قصر األخيار، القره بوللي، طرابلس، املاية، الزهراء، الناعكرية، املعمكورة، الزاويكة،   

% من مجلكة  18حنو هذه املدن تشكل  -( 11خارطة ) -العجيال ، اجلميل، زوارة، رقدالني، زلطن 

سكاحة ال تزيكد   ،   م2000% من مجلة سكان املدن اللي يكة ظكام   42.2أظداد املدن اللي ية، ويقطنها 

% من مجلة مساحة ال الد، حيث وعل  الكاافة العامكة للسككان   24.0، أو ما تاثل 2كا 4200ظن 

 ، وهكي كاافكة مرتفعكة جكدًا إذا مكا قار اهكا بالكاافكة العامكة        2 سكمة كا  480هذا الشريط إىل حنو   

 .2000ظام  2 سمة كا 1.3للسكان   لي يا ال الغة 

، 2ككا 12800من الشريط الساحلي حيث ت لف مسكاحته   أكار اتساظًا: وهو الشريط الداخلي - 

ل لية للج ك وتتد إىل اجلنو  من الشريط السكابق حتكى حكدود سكهل اجلفكارة ظنكد احلافكة الشكما        

قر   مكوارده  فوع مستوى سطح ال حر، وهو أف م350-50سطحه ما بني الغربي، حيث يرتاوح ارتفاع 

، 0020ظكام   2كا سكمة   5.13اد مد ه، إذ تصكل كاافكة سككا ه إىل    وأد ى   كاافة سكا ه وأقل   أظد

لتكان تقعكان      سكمة( ال  7000 سكمة( وباكر الغكنا )    43000وتوجد فيه مدينتان فقط، هما: العزيزية )

الزراظكة  و الرظكي   صفه الشرقي، بينما ي دو  صفه الغربي قليل السكان، ويعتمد اقتصكاده ظلكى حكرفيت   

 ل واهلرية واحلي.ال علية قر  أودية األث

 السهول الوسطى: -2

  الغكر  ومتتد ظلى هياة شريط ساحلي متصل ومت اين االتساع، تتد مكن مدينكة اخلمكس     

وتالكه   ا الغربكي وحتى مدينة توكرة   الشرع، وتكن تقسيا هذه السهول إىل ثالثة أقسكام: القسك  

 ه سهل بنغاز .سهل مصراتة، والقسا األوسط وتاله سر ، والقسا الشرقي وتال

تناهز  ة: تتد هذا السهل من مدينة اخلمس غربًا حتى رأس الربج شرقًا، ومبساحسهل مصراتة -أ

، وي دو هذا السهل أكار ضيقًا   الغر ، السيما   املنطقة املمتدة من اخلمس حتى 2كا 9160

تساظًا   املنطقة زلينت،  تيجة اقرتا  حافة اجل ل الغربي من ساحل ال حر، بينما يكون أكار ا

املمتدة من زلينت إىل مصراتة. ويأخذ سطح األرض ضمن هذا السهل   االرتفاع بسرظة كلما 

ااهنا حنو الداخل حتى حدوده اجلنوبية ظند منطقة الق لة، وخترتقه جمموظة من األودية القصرية، 

سا سقوط األمطار، مال اليت تتجه إىل الشمال والشمال الشرقي، واليت ار  فيها املياه ظقب مو

واد  كعام وواد  ل دة وواد  غنيمة وواد  املسيد وواد  توغر ، وقد استغل  مياه هذه األودية   

. (1)الزراظة منذ أيام الرومان، كما تدل ظلى ذلك السدود اليت ال تزال بقاياها شاهدة ظليها حتى اآلن

                                                 

 .36ظ د العزيز طريح شرف، جغرافية لي يا، مرجع سابق، ص (1)
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 رة واجل ل الغربي.( توزع املدن اللي ية   إقليمي سهل اجلفا11خارطة )

 
 .27ص، 1978لس، املصدر: مصلحة املساحة، األطلس الوطين للجماهريية العربية اللي ية الشع ية االشرتاكية، طراب

 

 

 ( توزع املدن اللي ية   إقليمي سهل بنغاز  واجل ل األخضر.12خارطة )

 
 .27ص، 1978لس، الشع ية االشرتاكية، طراب املصدر: مصلحة املساحة، األطلس الوطين للجماهريية العربية اللي ية
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، حيكث بلكف ظكدد سككا ه     2 سكمة كا  7.60ت لف الكاافة العامة للسككان   سكهل مصكراتة حنكو      

، وتاورغكاء  وأها املدن   هكذا السكهل هكي: مصكراتة واخلمكس وزلكينت      . 2000 سمة ظام  555470

مكن جممكوع سككان املكدن     % 10 سمة، وهو يشكل حنكو   476600يصل جمموع سكا ها إىل حنو 

 .2000اللي ية   ظام 

يشمل منطقة واسكعة حتكيط خبلكيج سكر ، وتتكد مكن أبكو قكرين ظنكد احلكدود            :سهل سر  - 

اجلنوبية الشرقية لسهل مصراتة غربًا حتى بلدة الزويتينة شرقًا، أما   ااكاه اجلنكو  فيمتكد حتكى     

الية ظلكى شككل قكوس ظيكيا االتسكاع      منخفضا  اجلفرة ومرادة وجالو، بينما ت كدو حكدوده الشكم   

كا750يواز  ساحل ال حر ي لف طوله 
. وينحكدر سكطح   2كا 94180، ويغطي مساحة ت لف حوالي (1)

 ،م600السهل بشكل تدرجيي باااه الشمال، حيث يصكل ارتفاظكه ظنكد حكدوده اجلنوبيكة إىل حنكو       

 .بينما ال يزيد   قسمه الشمال ظن مستوى سطح ال حر إال بضعة أمتار

علتكه  حراوية جلل حر  إال أن ىاته الصحراوية وش ه الص وظلى الرغا من جماورة هذا السهل

ا يتصكف بقلكة   ملكا، وهلكذ   200من أفقر السهول الساحلية   لي يا، حيث تقل معدال  األمطار ظكن  

سكر    نطقكة سكهل  املراكز والتجمعا  السكا ية؛ إذ ال يتجاوز جمموع ظدد السكان القكاطنني   م 

ملكدن الكيت   ، ومن ثا فإن ا2أشخاص كا 3حوالي  2000ألف  سمة، وبكاافة ظامة بلغ  ظام  8.283

ة(  سكم  93500)تتوزع   هذا السهل معيمهكا عكغرية احلجكا ومت اظكدة، باسكتاناء مدينكة اجكدابيا        

قكة، رأس   سكمة، وهكي: الربي  ألكف   30 سمة(، بينما يقكل سككان بقيكة املكدن ظكن      ألف  70وسر  )

% مكن  5  سمة، ومبكا تاثكل   237600سهل سر  حنو جواد. وي لف جمموع سكان مدن األ وف، بن 

 .2000مجلة أظداد سكان املدن اللي ية   ظام 

: وهو ثا ي أها السهول الساحلية   لي يا بعد سهل اجلفكارة. تتكد ظلكى شككل     سهل بنغاز  -جك 

ة الزويتينة )مشال مدينة اجدابيا(، مالث رأسه مشااًل ظند مدينة توكرة، وقاظدته   اجلنو  ظند بلد

و ده من الغر  ساحل ال حر، ومن الشرع احلافة الغربية للج ل األخضر ومنطقة الك لط، ويشكغل   

. كما إن سطح السهل مستويًا بشكل ظكام، وإن ككان يرتفكع بشككل مفكاجئ        2كا 6230مساحة تناهز 

ليه بعض املنحدرا  والتالل الصكخرية قكر    أطرافه الشرقية بالقر  من احلافة اجل لية، حيث تالحظ ظ

تلك احلافة. كما تنتشر ظلى طول سكاحل السكهل العديكد مكن السك خا  واملسكتنقعا  الشكاطاية ماكل         

س خة الكوز وبرسيس وبوجرار وقاريو س وكرككورة. تتكاز هكذا السكهل خبصكوبة تربتكه، حيكث تسكود         
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لزراظيكة، ماكل: مشكروع سكهل بنغكاز  الزراظكي،       الرتبة الطينية احلمراء، ويقع ضمنه ظدد من املشكاريع ا 

 .(1)ومشروع واد  القطارة

 8.115 ، وبكاافة ظامة سكّجل  2000 سمة ظام  721460بلف جمموع سكان سهل بنغاز  حنو  

   موع سككا ها . وتعد مدينة بنغاز  أها املدن الواقعة ضمن هذا السهل، اليت وعل جم2 سمة كا

لوع، سك افة إىل ثالث مدن أخرى عغرية احلجكا، هكي: قميكنس،     سمة، إض 630000إىل  2000ظام 

غكاز    سكمة، ممكا يعكين أن جممكوع سككان مكدن سكهل بن        40900توكرة، وال الف جمموع سككا ها  

 (. 12خارطة ) -2000% من مجلة السكان احلضر   لي يا ظام 14ل  حنو شكّّ

ل تفكي السكهو  احل ال حكر خت : بالنير إىل اقرتا  حافكة اجل كل األخضكر مكن سك     السهول الشرقية -3

ة، وإن ة املصكري الساحلية بني مدينة توكرة ورأس ظامر، تعود بعكدها لليهكور حتكى احلكدود اللي يك     

ج يند منطقة خلظالنسيب  اكا، باستاناء اتساظه 10-5 كا   تتميز بضيقها حيث يرتاوح ظرضها مابني

 كا.20ال م ة إىل 

، لوسكطى لسكهول ا ابعكد   السهول الساحلية   لي ياهذه السهول   قسمها الشرقي من أفقر  ُتعّد

ع ملدن الكيت تقك  ع أكرب ا تيجة قلة املوارد املائية وفقر الرتبة والتخلخل السكا ي. ومتال مدينة طرب

ة حبجكا  ، تليهكا مدينكة در ك   2000 سمة ظكام   92500ضمن السهول الشرقية حبجا سكا ي بلف حنو 

 10000ظكن   الصغرى اليت تقل أظداد سكان ككٍل منهكا   سمة، إضافة إىل جمموظة من املدن  77600

ل دن السكهو مك  سمة، وتشمل: سوسة، مرتوبة، أم الرزم، كم و ، امساظد. وقكد بلكف جممكوع سككان     

احتها إىل حنكو  % من مجلة سكان املدن اللي ية، وتصل مس7.4 سمة، أو ما  س ته   221600الشرقية 

 .2 سمة كا 8.59إىل حنو ، حبيث تصل الكاافة السكا ية فيها 2كا 3700

 

 احملور اجل لي: - 

ظاتهكا  عها وتوزواختيكار مواضك   اللي يكة من العوامل املهمة اليت أثر    حتديد مواقكع املكدن   

والعق كا    املوا ع سهولة الدفاع ظنها، فقد ارت ط  شوء املدن بتضرس األرض وشدة احندارها وكارة

حكا   ليهكا والكت  إوذلكك بكالنير إىل عكعوبة الوعكول     ر احلمايكة الط يعيكة هلكا،    الط يعية اليت توفّّ

 ل.منافذها، فالكاري من املدن ظهر  لتمال مراكز دفاظية ظند قما اجل ال والتال

إال أن النيرة إىل مواقع املدن ضمن املرتفعا  اجل لية اختلف  ظما كا   ظليه   املاضكي   

اقع املدن، فمقتضيا  احلماية والكدفاع  فرها   مواوذلك ا طالقًا من اختالف الصفا  املطلو  تو

  تعد مطلوبة   الوق  احلاضكر، حيكث أعك ح  معرقلكة لأل شكطة االقتصكادية املختلفكة، ماكل         
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التجارة وطرع النقل وععوبة احلصول ظلى بعض اخلدما  الضرورية مال التكزود بامليكاه، إضكافة    

زيادة تككاليف اإل شكاء وال نكاء. مكن هنكا      إىل أن األراضي املنحدرة متال ظائقًا أمام توسع املدينة و

ي دو تأثري التضاريس   حياة املدينكة مكن خكالل املقار كة بكني أحجكام املكدن اللي يكة الواقعكة            

 املناطق اجل لية وتلك الواقعة ضمن املناطق السهلية.

للي يكة  دن ازظكا  املك  تلعب املرتفعا  اجل لية الشمالية دورًا مهمًا   إظطاء امليهر العكام لتو 

جل ليكة،  ضمن احملور اجل لي، حيكث يأخكذ ذلكك التكوزع الشككل الشكريطي مكع امتكداد احلكواف ا         

ه ظليك  يا هك والرتكز   مساحا  ومواقع حمدودة وبأشكال جمزأة فوع السفوح اجل لية، ظككس مك  

ككن  ظلكى هكذا ت  لسكهول. و ااحلال   املناطق السهلية اليت تتيح ا تشارًا واسعًا للمدن ت عًا المتكداد  

 سني، هما:يتقسيا املرتفعا  الشمالية إىل  طاقني تضار

 اجل ل الغربي: -1

ي شكرقي مكا   مشال -كا   اااه جنوبي غربي 350وهو ظ ارة ظن سلسلة ج لية متتد ملسافة 

بكيض  ل حكر األ ابني بلكدة وازن ظنكد احلكدود اللي يكة التو سكية غربكًا إىل رأس املسكن ظلكى سكاحل          

د، حيكث  % من مجلكة مسكاحة الك ال   8.1أو  2كا 32140مساحة ت لف حوالي املتوسط شرقًا، ويغطي 

 مال.ة   الشيقف اجل ل فاعاًل بني أراضي منطقة االست س والصحراء   اجلنو  وسهل اجلفار

 60حكو  م فوع مستوى سطح ال حكر جنكو  مدينكة غريكان بن     968 إىل أظلى قمة للج ل رتفعت

ن مك ره تكدرجييًا  هكر احنكدا  الشمالية باااه سهل اجلفكارة، بينمكا يي   ، وينحدر احندارًا شديدًا   اجلهةكا

نكو  مدينكة   ج ككا  100ظلى بعد  م 510إىلجهة اجلنو ، حيث يصل االرتفاع بالقر  من مدينة مزدة 

ظنكد مدينكة    م 380يصل إىل  ثغريان، كما يقل االرتفاع بشكل تدرجيي   اااه اجلنو  الشرقي، حي

لشكرع، فيصكل   جنو  ترهو ة. ويكون االحنكدار تكدرجييًا ككذلك   جهكة ا     اك 100بين وليد ظلى بعد 

تدرجيي حتى خيتفكي  ظند مسالتة، ويستمر   احنداره ال م 300قر  ترهو ة، ثا إىل  م500ارتفاظه إىل 

ضكوحًا،  ون أقكل و حت  مياه ال حر إىل الغر  من مدينة اخلمس. أما   جهة الغر  فإن االحنكدار يكك  

 قر  احلدود اللي ية التو سية. م 600ظند يفرن، وإىل  م760حيث يصل إىل 

إن العديد من املدن واملراكز العمرا ية اليت تنتشر ظلى سفوح اجل ل الغربكي تككن أن ينيكر    

إليها ظلى أ ها مّال  حصو ًا دفاظية وحامياٍ  ظسككرية خكالل العهكد الرومكا ي، وخطكوط متقدمكة       

اجلنوبيكة لل حكر األبكيض املتوسكط مكن اخلطكر اخلكارجي،         حلماية املدن الروما ية ظلى السكواحل 

وتكن التحكا   الطرع واملمرا  املؤدية إليها، مما أدى إىل وجود ظدد من املدن والتجمعكا   

العمرا ية متتد ظلى شكل سلسلة أو خط يواز  أو تتد مع قمة اجل ل وخط تقسيا املياه فيه، ت كدأ  

احلدود الغربية للج ل، ومن أشهرها: مسكالتة،  بالقر  من  من مدينة مسالتة   الشرع، وتنتهي

 -جكادو، الرحي كا ، احلرابكة، كابكاو،  كالو ، تيجكي       ترهو ة، غريان، يفرن، الز تكان، الرج كان،  
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الكيت كا ك    حمطة من حمطا  طرع القوافل كان ظ ارة ظن (. إضافة إىل أن بعضًا منها 11خارطة )

احلية   الشكمال، وغكدامس وغكر  فكزان ووسكط أفريقيكا         عرب اجل ل الغربي باااه املدن الست

 اجلنو ، ومن أمالتها مدينة جادو و الو .

 هكا  ع، بكل أ معهكا التضكاريس ظامكل محايكة ووسكيلة دفكا       ومع تطور الوسائل الدفاظية   تعكدْ 

دن مك ككاري مكن   أع ح  شكل من أشكال العوائق الط يعية اليت حتد من منكو املكدن، وهلكذا فكإن ال    

 57800و كة   سكمة، وتره  63300ل الغربي تصنف ضمن املدن الصغرية باستاناء مدينيت غريان اجل 

تة والز تان، بكل إن   سمة مال يفرن ومسالألف  50 سمة، أما بقية املدن فتقل أحجامها السكا ية ظن 

دن اجل كل   سكمة، ممكا يعكين أن جممكوع سككان مك      ألكف   16بعضًا منها ال تزيد أظداد سكا ها ظكن  

مكوع سككان   جم، بينمكا بلكف    2000% من مجلة سكان املدن اللي ية   ظكام  6.3بي   يزد ظن الغر

% من 9.6ة، وبنس ة  سم 521620املراكز العمرا ية )املدينية والريفية(   منطقة اجل ل الغربي حنو 

 خالل العام املذكور. 2 سمة كا 2.16سكان لي يا، وبكاافة سكا ية بلغ  

 :جل ل األخضرا -2

كا، ويغطكي مسكاحة ت لكف    300تد من خليج ال م ة   الشرع إىل خليج سر  غربًا ملسافة ت

% مكن مسكاحة الك الد. وينحكدر اجل كل احنكدارًا تكدرجييًا   جهكيت         4.1، أو مكا  سك ته   2كا 28750

اجلنو  والشرع، بينما يكون احنداره شكديدًا   جهكة الغكر ، مكو كًا جروفكًا حكادة بااكاه سكهل         

  الشمال ت دو احلافة ظلى شكل مصاطب ثالث، امتدادها العام مكن الغكر  إىل الشكرع    بنغاز ، و

مبوازاة ساحل ال حر، وخيتلف اتساظها من منطقة إىل أخرى. املصط ة األوىل يرتاوح ارتفاظها بكني  

كا ويضيق كلما ااهنا شرقًا، تتاز 20م، وت دو ظلى هياة سهل داخلي ي لف اتساظه قرابة 250-300

ستواء سطحه، وتتد ما بني فرزوغكة   الغكر  وسكيد  أبكو زيكد   الشكرع وبطكة   الشكمال،         با

. وتوجد (1)، وهو من أخصب املناطق الزراظية   مشال شرع لي يا2كا 250وت لف مساحته حوالي 

 ضمن هذه املصط ة ظدة مدن، أهمها: املرج، األبيار، العويلية.

م  600-450ا ظن األوىل حبيث يرتاوح ارتفاع سطحها ما بني أما املصط ة الاا ية فيزيد ارتفاظه

. وتقكع  (2)بعض األوديكة والكتالل الصكخرية الكيت تنتشكر فوقهكا       اتتخللهوفوع مستوى سطح ال حر، 

ضمنها العديكد مكن املكدن، أهمهكا مدينكة ال يضكاء الكيت ُتعكد ثكا ي أككرب املكدن   مشكال شكرقي              

، إضكافة إىل ظكدٍد مكن    2000ألكف  سكمة ظكام     100ت ة الكك  اجلماهريية، واليت ااوز ظدد سكا ها ظ

ألف  سمة، وهي: شحا ، الق ة، مسة، األبرع، تاكنس، طلمياكة،   20املدن اليت يقل ظدد سكا ها ظن 

 (.12خارطة ) -ألف  سمة  80ظمر املختار، شكّّل جمموع سكان هذه املدن حنو 
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 نوهي ظ ارة ظ أو خط تقسيا مياهه، وتشمل املصط ة الاالاة اجلزء األظلى من اجل ل األخضر

ظها إىل صل ارتفامنطقة عغرية تقع   منطقة سيد  احلمر  بالقر  من بلدتي الفائدية وسلنطة، ي

 .وهي خالية من املدن حتى اآلن م فوع مستوى سطح ال حر 880

 ، حيث2ة كا سم 3.13وظلى الرغا من أن الكاافة العامة للسكان   اجل ل األخضر تصل إىل 

 ه   حقيقة األمر % من سكان ال الد، إال أ7، أو ما  س ته 2000ألف  سمة ظام  384بلف ظدد سكا ه 

بهكا   لكذ  تتصكف  اتال أحد أها مناطق الرتكز السكا ي   لي يا، ويرجع ذلك إىل ط يعكة املنكاخ   

السككان   رتككز جكلّ  يهذه املنطقة وغزارة أمطارها ووفرة مياهها، ظالوة ظلى خصوبة تربتها، وهلكذا  

بيكة  نوبيكة واجلنو زائه اجل  األجزاء الشمالية والشمالية الغربية من اجل ل، بينما تقل أظدادها   أج

 رة.الشرقية لوقوظها   منطقة ظل املطر بالنس ة للرياح الشمالية الغربية املمط

 يزيكد  الالكيت  وإىل الشرع من اجل ل األخضر متتد هض ة ال طنان حتى حدود ال الد الشرقية، و

م فوع مستوى سطح ال حر، وتنتهي ا تهاًء تكدرجييًا بااكاه اجلنكو ، بينمكا يككون      200ارتفاظها ظن 

. وت كدو هكذه اهلضك ة    (1)احندارها شديدًا ظند السهول الشرقية الضيقة اليت تفصلها ظن ساحل ال حر

 خالية متامًا من أية امعا  سكا ية.

 حمور اهلام  الصحراو : -ج

ا  الشكمالية  % من األراضي اللي يكة، وتتكد مكن املرتفعك    90الصحراو  أكار من يشغل النطاع 

من ضك ، وتيهكر  وخليج سر  إىل حدود ال الد اجلنوبية، ويشكل جزءًا مهمًا مكن الصكحراء الككربى   

اجل كال  واألحكواض  هذا النطاع العديد من املياهر اجلغرافية مال السهول التحاتية واملنخفضكا  و 

 والكا ان واألسطح الرملية واهلضا .والتالل الصخرية، 

للي يكة، فكإن   ألراضي او يرًا للط يعة الصحراوية واليروف القاسية اليت يتصف بها هذا اجلزء من ا

تيهكر     حكا  الكيت  التجمعا  ال شرية واملراكز العمرا ية الكيت تتكوزع ضكمنه ترتككز دائمكًا   الوا     

قيكة  بني تككون  قر  من سطح األرض،   حالية بمناطق املنخفضا  الصحراوية لوجود املياه اجلوف

رت كاط  ي فقكط، ال مناطقه خالية متامًا من السكان، ولذا سيرتكز احلكديث ظكن هكذا امليهكر التضاريسك     

 ما:هقسمني،  توزع املدن اللي ية به. حيث تقسا األحواض واملنخفضا    اجلنو  اللي كي إىل

غربكي تقكع    -ه شرقيمن الواحا  املتقطعة   ااا : ومتتد ظلى هياة سلسلةاملنخفضا  الشمالية -1

رادة مشااًل، وتالكها مكنخفض اجلغ كو  ومنخفضكا  جكالو ومكنخفض مك       ْ ْ  ْ 36ْ -ْ  ْ 29بني خطي ظرض 

ق ن املنكاط ومنخفضا  اجلفرة ومنخفض غدامس، وتتميز هذه الواحا  باسكتواء سكطحها واخنفاضكها ظك    

 احمليطة بها.
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 ،كا جنكو  مدينكة طكربع   220ية املصرية، ظلى ُبعد يقع منخفض اجلغ و  قر  احلدود اللي 

وهو ظ ارة ظن جمموظة من املنخفضا  الصغرية اليت تنتشر فيهكا الك حريا  الضكحلة والسك خا ،     

تفصلها ظن بعضها بعضًا العديد من التالل الصخرية والكا ان الرملية الصغرية، وتقكع ضكمنه واحكة    

 سكمة. بينمكا تقكع     2200حنكو   2000  ظكام   عغرية )قرية( تعرف بكاجلغ و  بلكف ظكدد سككا ها    

كا جنو  مدينة اجدابيا، وهكي ظ كارة ظكن ثكالث واحكا  تشككل        200منخفضا  جالو ظلى بعد 

كا ، وهكي واحكا  جكالو وأوجلكه وأجخكرة،      30رؤوس مالث متساو  األضالع، ي لف طول ضلعه 

يت تصكل بكني واد  النيكل    وقد مّال  هذه الواحا  دورًا مهمكًا   خدمكة طكرع القوافكل الرئيسكة الك      

 سكمة( وهلكذا    9400 سكمة( وأوجلكة )   16700وفزان. وتقع ضمن هذه املنخفضا  مدينيت جكالو ) 

ككا   19واحة جالو أها هذه الواحا  الاالث، وهي تأخذ شكل منخفض مستطيل تتد ملسافة  عّدُت

الزراظيكة    ، وتوجكد املدينكة ومجيكع األراضكي     2كا 209كا، وت لف مساحتها حوالي  11وبعرض 

، ظلى هياة شريط طولكه  2كا 40الواحة ضمن القسا اجلنوبي من احلوض و  مساحة ال تزيد ظن 

 .(1)كا 5.2كا وظرضه 16

ككا متتكد   120أما منخفض مرادة فهو ظ ارة ظن واحة تقع إىل اجلنو  من مدينة الربيقة بنحو 

رًا مهمكًا   خدمكة طكرع    ، وقكد لع ك  هكذه الواحكة دو    2ككا 1200  )شكل طولي( ت لف مساحتها 

 .(2)القوافل اليت تربط بني مشال شرع ال الد وواحا  حوض فزان

كا، وهي ظ كارة ظكن حكوض    260وتقع منخفضا  اجلفرة إىل اجلنو  من مدينة سر  بنحو 

، وي لكف متوسكط   2ككا  1942كا، وتشغل مساحة تقكدر بنحكو   24كا وظرضه 45بيضاو  ي لف طوله 

ل مكدن  . وتوجكد فيكه ثكالث واحكا ، تشككّّ     (3)فوع مستوى سطح ال حر م 330 -210ارتفاظه ما بني 

 .  2000ألف  سمة ظام  35هون وسوكنة وودان، وقد بلف جمموع ظدد سكان هذه املدن الاالث حنو 

تكتسب هذه الواحا  أهميتها من وقوظها ظلكى الطريكق الكرئيس بكني املكدن السكاحلية ومكدن        

ككا  160ة زلة الكيت ت عكد ظكن الواحكا  السكابقة مبسكافة       حوض فزان )إقليا س ها(. إضافة إىل واح

كا من الشمال إىل اجلنو ، وتغطكي   5كا من الشرع إىل الغر ، و13شرقًا، وي لف اتساظها حوالي 

  سمة(. 9700، وتقع ضمنها مدينة زلة )(4)2كا 65مساحة 

الطرف الغربي يقع منخفض أو واحة غدامس ظند مالث احلدود اللي ية التو سية اجلزائرية ظند 

كا جنو  غر  مدينة طكرابلس، وقكد مّالك  هكذه الواحكة      500للمنخفضا  الشمالية ، وت عد حنو 

حمطة مهمة حلركة القوافل بني مشال غر  لي يا ووسط أفريقيا، إضافة إىل أ ها كا   متال حاميكة  

                                                 

 .84سا  احلجاجي، لي يا اجلديدة، مرجع سابق، ص (1)

 .76ظ د العزيز طريح شرف، جغرافية لي يا، مرجع سابق، ص  (2)

 .84لي يا اجلديدة، مرجع سابق ، ص سا  احلجاجي،(3)

 .85املرجع السابق  فسه، ص (4)
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حتكى وقك     ظسكرية روما ية. يؤكد ذلك اآلثار الروما ية اليت وجد    هكذه الواحكة، وقكد ظلك     

، وتقكع ضكمنها مدينكة    (1)قريب من أكاكر مراككز العمكران الصكحراوية تقكدمًا   اإل تكاج الصكناظي       

 .2000 سمة( ظام  22300غدامس اليت بلف ظدد سكا ها حوالي )

ْ -ْ  ْ 24ي ظكرض  هي ظ ارة ظن أحواض ظييمة االتساع متتكد بكني دائرتك    املنخفضا  اجلنوبية: -2
 لغربي.الكفرة   جنو  شرع لي يا وحوض فزان   جنوبها امشااًل، وتالها منخفض ْ ْ  ْ 27

ألكف   250يقع منخفض الكفرة   املنطقة اجلنوبية الشرقية من األراضي اللي ية، وت لكف مسكاحته   

% من مساحة ال الد تقري ًا، توجد فيه ط قة غنية باملياه اجلوفية. وتتوزع ضمنه جمموظكة  3.14أو  2كا

 تل مركز احلوض، حيث تقكرت  امليكاه اجلوفيكة     عغرٍي  ترتكز   جزٍءمن الواحا  املتناثرة اليت

من سطح األرض، مال واحة اجلكوف )مدينكة الكفكرة( وبزتكة والكزروع والطكال  واهلكوار  وربيا كة         

 سمة( ومدينة تكازربو   45000. أها املدن الواقعة ضمن هذا احلوض مدينة الكفرة )(2)وزيغن وتازربو

مشال غر  مدينة الكفرة. أما املكنخفض الاكا ي فهكو حكوض فكزان       كا250 عد ( اليت ت سمة 6400)

ل أحواضًا طولية ألربعة أودية جافة تكو   أثنكاء  الذ  يتكون من جمموظة من املنخفضا  اليت تشكّّ

العصر املطري ظندما كا   الصحراء اللي ية تتلقى كميا  ك رية من األمطار، حيكث اسكتطاظ  السكيول    

، ويضكا مكنخفض فكزان العديكد مكن      (*)حفر أودية هلا،   ي ق منها إال معاملها الط يعيكة النااة ظنها 

 املتمالة   كٍل من: -( 13خارطة ) - الواحا  اليت تتوزع بشكل )طولي( ظلى تلك األودية

الذ  تال احلكد الشكمالي حلكوض فكزان، وتتكد بكني احلافكة اجلنوبيكة للحمكادة           :واد  الشاطئ -1

 175  الشمال، ورملة الزالف   اجلنو    اااه من الغر  إىل الشرع، وي لف طولكه   (**)احلمراء

% مكن مجلكة   2.0، أو مكا  سك ته   (3)2ككا  3500ويشكغل مسكاحة ت لكف     ،ككا 20-8وظرضه مابني  كا،

. وهكو  2000ظكام   2 سكمة كا  7.20مساحة ال الد، وبلغ  الكاافة العامة للسكان   هذا الواد  حنو 

ى مناطق فزان   املياه اجلوفية، إضافة إىل قلة ظمق تلك امليكاه، وظهورهكا   الككاري    ُيعد من أغن

. ويتوزع ضمن هذا الواد  ظدٍد من املدن، هي: براك، (4)من املواضع ظلى هياة ظيون من اقة تلقائيًا

ار وبرقن، وإدر ، إضافة إىل جمموظة من ال لدا  )القرى( األخرى مال أشكدة وقرية وبرقاو  وأقك 

                                                 

 .246ظ د العزيز طريح شرف، جغرافية لي يا، مرجع سابق، ص (1)

 .80-79( املرجع السابق  فسه، ص ص2)

ة تصكب    ريضكي أ هكار كك    ال زال  شواهد هذه األودية موجودة حتى الوق  احلاضر   الصحراء اللي ية، والكيت كا ك    املا   (*)

مشكااًل   أوائكل    25ْال حر األبيض املتوسط القديا )حبر تياس( حني زحف ظلى منطقة مشال أفريقيا ووعكل إىل دائكرة ظكرض    

 الزمن الاالث.

 يا احلادة.  ة ذا  الزوايطلق مصطلح احلمادة ظلى السطح الصحراو  املغطى بط قة من املفتتا  الصخرية وقطع الصخور املهشم (**)

 .138تحي اهلرام، التضاريس، مرجع سابق، صف (3)

 .260( ظ د العزيز طريح شرف، جغرافية لي يا، مرجع سابق، ص4)
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والقرضة وقطة وو زريك ومتيسان واحملروقة، وهي   جمموظها تأخذ الشكل الطولي مكع امتكداد   

 الواد .

ككا، ويتجكه مكن اجلنكو  الغربكي إىل الشكمال الشكرقي،        484وي لكف طولكه حنكو     :واد  احلياة -2

كلمكا   كا، فهو ي دأ متسعًا إىل الغر  من مدينكة أوبكار ، ويقكل اتسكاظه    10 -1ويرتاوح اتساظه بني 

مشال شرع مدينة س ها، و ده مكن الشكمال رملكة     ااهنا شرقًا، حبيث ال يزيد ظن كيلو مرٍت واحٍد

، حيكث بلغك  الكاافكة    2ككا  3840، وت لف مساحته اإلمجالية (1)الزالف، ومن اجلنو  محادة مرزع

اوبكار ،  . وتتوزع ظلى طول هذا الكواد  ظكدة مكدن، هكي: سك ها،      2 سمة كا 3.17العامة للسكان فيه 

الغريفة، إضافة إىل العديد من ال لدا  اليت   تصل بعد إىل مرت ة املدن مال: أم األحرار والكزيغن  

 وىنو ومتنهن  واأُلبّيض وخليف وبن  بيه والرق ة والفجيج.

: وتال احلد اجلنوبي حلوض فزان. يتجه من الغر  إىل الشرع ظلى امتداد خكط  واد  احلفرة -3

. (2)ككا  35ككا وبعكرض    260شكرقًا ملسكافة    ْ  ْ 16 -ْ ْ  ْ 13َ  30َوبني خطي طكول   مشااًلْ ْ  ْ 26ظرض 

.  ده من الشكمال محكادة   2أشخاص كا 6، وبكاافة سكا ية سّجل  2كا 10400ت لف مساحته حنو 

د من الواحا  اليت تأخذ االااه الطولي مكع  العدي، وتوجد فيه (*)مرزع، ومن اجلنو  أدهان مرزع

متالها مكدن مكرزع وأم األرا كب وتكراغن وواد  ظت كة، إضكافة إىل ظكدة واحكا           امتداد الواد  اليت

 قان وأم احلمام وتساوة.رأخرى متالها قرى متسة وزويلة ومسقوين وال يضان وقاوا  والز

ويشككل احلكد    ،ككا  90-80: وهو أعغر من األودية السكابقة، ي لكف طولكه مكا بكني      واد  حكمة -4

من الغر  أدهان مكرزع   هجلنو  الغربي إىل الشمال الشرقي،  دالشرقي حلوض فزان، يتجه من ا

وج ل غنيمة، ويعترب مكن أفقكر أوديكة حكوض فكزان   تربتكه بسك ب         (**)ومن الشرع سرير ت سيت

، وهلذا ال توجد ضمنه إال مدينة واحكدة،  (3)زحف الكا ان الرملية اليت غط  أجزاء كارية من الواد 

ككا تقري كًا،   250( اليت تقع إىل اجلنو  مكن مدينكة سك ها مبسكافة      سمة 9300هي مدينة القطرون )

  سمة(.    1600إضافة إىل واحة ارهي )

 

 

                                                 

 .89سا  احلجاجي، لي يا اجلديدة، مرجع سابق، ص (1)

 .91املرجع السابق  فسه، ص (2)

ل العيكيا  حبكر الرمكا   ومكن أمالتهكا  األدهان أو العرع: هي ظ ارة ظن غطاءا  رملية تكون ظلى شكل كا ان أو غطاءا  ىيككة   )*(

 وأدهان مرزع وأدهان أوبار .

 سرير ت سيت.وير كال شيو السرير هو ظ ارة ظن سطوح عحراوية مستوية يغطيها احلصى املصقول والرمال اخلشنة، ومن أمالتها سر )*(*

 .271( ظ د العزيز طريح شرف، جغرافية لي يا، مرجع سابق، ص3)
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 ( توزع املدن ومراكز العمران   حوض فزان.13خارطة )

 

 .82، ص1995درية، كنظ د العزيز طريح شرف، جغرافية لي يا، مركز اإلسكندرية للكتا ، الط عة الاالاة، اإلس :املصدر
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 املناخ وأثره   توزع املدن اللي ية: -2 

يكة وتوزظهكا   ن اللي ُيعد املناخ بعناعره املختلفة أحد الضوابط الرئيسة احملكددة ال تشكار املكد   

ة، السكيما  املناخيك  املكا ي، فكاريًا ما ترت ط حياة السكان وأ شكطتها وأمنكاط معيشكتها بكاملؤثرا     

لفصكلية  يوميكة وا بككل أشككاله وأ واظكه. فكدرجا  احلكرارة وت ايناتهكا ال       ظنصر  احلرارة واهلطكالن 

 توزع السكان مهمة   وكميا  اهلطل ومعدالتها وتذبذباتها والرطوبة النس ية وتقل اتها كلها ظوامل

 وظناعر أساسية للعمران ال شر .

 ْ  ْ 32ْ ْ ْ  ْ 57ْ وْ ْ  ْ 18ْ ْ ْ  ْ 54و يرًا المتداد األراضي اللي ية ضكمن املنطقكة املداريكة، بكني دائرتكي ظكرض       
قيكة،  لقكارة األفري امالي مكن  مشااًل، وموقعها داخل كتلة اليابسة اليت متالها الصحراء الكربى   القسا الش

و  اجلكاف، وال  ( يقكع حتك  تكأثري املنكاخ الصكحرا     %90مما جعل القسا األظيا من األراضي اللي يكة ) 

اء مكن  إىل أجكز   حكر األبكيض املتوسكط، إضكافة    يستانى من ذلك إال شريط ضيق تتد موازيًا لسكاحل ال 

% مكن مسكاحة   10وى املناطق اجل لية الواقعة   مشال غر  ال الد ومشاهلا الشرقي، الكيت ال متاكل سك   

 لي يا.

 ة تقسيا لي يكا الد كافتكن من خالل دراسة العناعر املناخية وت ايناتها املكا ية بني مناطق ال 

لككٍل   ذ  كرى أن إمن الشمال حتى أقاعكي الصكحراء   اجلنكو ،     جةإىل ثالثة أقاليا مناخية متدّر

ا، كمكا  األقكالي  منها خصائصه وط يعة ظروفه ومؤثراته   توزع املدن اللي ية وتركزها ضمن تلكك 

 (، وهذه األقاليا هي:14) اخلارطة( و33يوضحها اجلدول )

 :يإقليا املناخ املتوسط -1

% مكن  7.1، أو مكا يعكادل   2ككا  29120 تزيكد ظكن   يشغل هذا اإلقليا مساحة حمدودة جدًا ال 

، ومتاله املناطق اليت تتلقكى كميكا  مكن األمطكار     2مليون كا 675.1إمجالي مساحة لي يا ال الغة 

 . (1)ملا سنويًا 200تزيد ظن 

صكراتة  فكارة وم يسود هذا اإلقليا   مشال غر  ال الد   منطقة الشريط الساحلي لسهلي اجل

جكزاء الشكرقية مكن      أقصى امتداد له باااه الداخل، و  األ كا 50تزيد ظن وبأظماع حمدودة ال 

ز ، سكهل بنغكا  واجل ل الغربي. كما تتد أيضًا إىل مشال شرع لي يكا   مكنطقيت اجل كل األخضكر     

زيكع  حل   تووذلك ت عًا لتأثري ظامل االرتفاع ودرجكة املكؤثرا  ال حريكة واااهكا  خكط السكا      

   األمطار.درجا  احلرارة وكميا

حيكث   -(33اجلكدول )  -تعد األمطار العنصر األساس   حتديد جماال  هذا النطاع املنكاخي  

يتميز إقليا املناخ املتوسطي بغزارة أمطكاره مقار كة بكاإلقليمني الصكحراو  وشك ه الصكحراو ، إذ       

                                                 

 .72ل األراضي لالستخدام احلضر  أثره وط يعته   لي يا، مرجع سابق، صأمحد املصراتي، حتوي (1)
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ا  السكاحل  ملا سنويًا. وتتكأثر أمطكاره باااهك    600-200ترتاوح كميا  األمطار املسّجلة فيه بني 

ظنكه، فتكزداد معكدال  األمطكار ظلكى       اومدى اقرتا  احلافا  اجل لية من ساحل ال حكر أو ابتعادهك  

تعكرب  السواحل املواجهة للرياح الشكمالية الغربيكة املمطكرة املصكاح ة للمنخفضكا  اجلويكة الكيت        

وازيكة  منطقة حوض ال حر األبيض املتوسط من الغر  إىل الشرع ظما هي ظليه   السكواحل امل 

هلا )السواحل املواجهة للشرع والشمال الشرقي(، وهلذا فإن معدال  األمطكار السكنوية املسكّجلة    

ملكا( الكيت    267.5ملا( تزيد ظن األمطار املسكّجلة   مدينكة الزاويكة )    368.4  مدينة طرابلس )

 ملا سنويًا.  100بنحو  كا 45تقع إىل الغر  منها مبسافة 

 ن اللي ية وفقًا لألقاليا املناخية   لي يا.( توزظا  املد14خارطة )
 

 

 -، اسكتوكهلا ي مكا  سكريفس  تنفيذ وإ تاج اسكتل  األساسية،املصدر: اهلاد  أبو لقمة وفتحي اهلرام، األطلس التعليمي ملرحلة 

 .42، ص1985السويد، 
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لساحل، حيكث  ًا ظن انوبًا بعيدكما يالحظ ضمن هذا اإلقليا أن معدال  األمطار تقل كلما ااهنا ج

طكرابلس، والكيت    ملا ظن األمطكار املسكّجلة     154ملا، وهي تقل مبقدار  214تصل   العزيزية إىل 

ملكا(  تيجكة تكأثري     322ككا، ولكنهكا تعكود إىل االرتفكاع   غريكان )      50تقع )العزيزية( جنوبها بنحو 

، وتتنكاقص  املمطكرة  ل الغربكي املواجهكة للريكاح   ظامل االرتفاع واالااه العكام للحافكة الشكمالية للج ك    

ة كيلكو  ى بعكد ظكد  كميا  األمطار بسرظة مع االااه جنوبًا حتى  صل إىل اإلقليا شك ه الصكحراو  ظلك   

رت  فيكه  الشمال، وتقك  ساحل إىلمرتا . أما أكار أجزاء هذا اإلقليا مطرًا فتمالها األجزاء اليت يربز فيها ال

 ملكا  600 قة اجل ل األخضر( حيكث ت لكف معكدال  األمطكار   شكحا      اجل ال من ساحل ال حر )منط

السكهلية، ففكي    ملا سكنويًا، وتقكل ظكن ذلكك   املنطقكة      400ملا، و  سوسة  485سنويًا، و  املرج 

 ًا   بنغاز .ملا سنوي 266وملا سنويًا  285ملا سنويًا، و  در ة ي لف  311توكرة ي لف املعدل 

ة دن اللي يلسنوية لدرجا  احلرارة ومعدال  األمطار   بعض امل( املتوسطا  ا33جدول )

 .حسب األقاليا املناخية

 اإلقليا الصحراو  اإلقليا ش ه الصحراو  ياملتوسطناخ أقلا امل

املتوسكككط  املدينة

السككككنو  

لدرجكككككة 

 احلرارة

املعككككدل 

السككككنو  

لألمطار   

 ملا

املتوسككط  املدينة

السككككنو  

لدرجكككككة 

 احلرارة

املعككككدل 

  السككككنو

لألمطار   

 ملا

املتوسككط  املدينة

السككككنو  

لدرجكككككة 

 احلرارة

املعككدل 

السككنو  

لألمطكار  

 ملا  

 62.2 21.2 القريا  126.0 22.5 بار الغنا 223.0 19.4 زوارة

 36.5 22.2 غدامس 138.3 21.0  الو  267.5 20.0 الزاوية

 10.5 22.1 أوبار  62.6 21.1 مزدة 214.7 19.9 العزيزية

 12.9 23.4 غا  58.4 20.5 بين وليد 263.2 19.2 يفرن

 8.6 22.8 مرزع 171.0 20.5 سر  322.6 18.0 غريان

 7.6 23.2 س ها 128.5 20.8 اجدابيا 368.4 19.5 طرابلس

 33.5 21.9 هون 145.8 19.7 طربع 269.0 20.1 اخلمس

 11.6 21.4 جالو    215.7 20.4 زلينت

 8.6 22.3 اجلغ و     247.4 20.0 مصراتة

 0.9 22.7 تازربو    266.0 19.9 بنغاز 

 0.7 23.7 الكفرة    307.0 18.5 األبيار

       311.0 20.0 توكرة

       485.0 17.7 املرج

       595.0 15.7 شحا 

       403.0 20.5 سوسة

       285.3 19.0 در ة

 .2000املصدر: بيا ا  مصلحة األرعاد اجلوية، طرابلس، 
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اخنفكاض  السكنة، و  يتميز مناخ ال حر األبيض املتوسط باظتدال حرارته بوجه ظام طيلة فصولكما 

 ة الرطوبكة  رتفاع  سااملدى احلرار  اليومي والفصلي  تيجة املؤثرا  ال حرية، ظالوة ظلى دورها   

 %.80-60اليت تكون ظاماًل ملطفًا للجو، إذ يرتاوح متوسطها   املدن الساحلية بني 

عكدال   ار ة املمن خالل مق ياملتوسط املناختأثري ال حر ظلى درجا  احلرارة   إقليا ي دو 

ملناخيكة  النطاقكا   االسنوية لدرجا  احلرارة   املدن الساحلية مع غريها من املدن الواقعة ضمن 

 املكدن  ويقكل ظكن ذلكك      ْ ْ م 20 -19األخرى، حيث ي لف متوسطها السنو    املدن السكاحلية  

 .م ْ 17.7واملرج  م ْ 15.7، فيصل   شحا  إىل اجل لية

كما يالحظ تأثري املوقع ال حر  ظلى اخنفكاض املكدى احلكرار  اليكومي والفصكلي للمواقكع       

الساحلية ظما هي ظليه   املناطق الصحراوية ال عيدة ظن شاطئ ال حر، واليت تشهد تغريا  يومية 

لكدرجا  احلكرارة   املنكاطق السكاحلية     وفصلية ك رية. وتكن مالحية ذلك   املكدى الفصكلي   

. ففي فصل الصيف يصل متوسط درجكا  احلكرارة   ْ ْ م 20، بينما يصل   املناطق الداخلية إىل م ْ  14 ال الف

، بينمكا ي لكف   ْ  ْ مْ 31كا جنو  مدينة طكرابلس يصكل إىل    780، و  س ها ظلى بعد م ْ ْ 26.7طرابلس إىل  يف

ْ 19.3و ْ  ْ م14الفصكلي ي لكف      سك ها، ولكذا فكإن املكدى     مْ  ْ ْ 11.7و  طرابلس،  مْ  ْ ْ 12.6  فصل الشتاء 
 .(1)  املدينتني ظلى التواليمْ  ْ 

الئمة أسكهم   مابية ظواماًل إجي وظليه فإن اليروف املناخية إلقليا ال حر األبيض املتوسط ُتعّد

ًا السكاحلي ت عك    النطكاع   تأمني ال ياة الط يعية الصاحلة لنمو املراكز العمرا ية وتزايد تركزهكا   

ظداد املدن مكع  بينما تقل أ -(15ارطة )خ -للمؤثرا  ال حرية واملعدال  السنوية لكميا  األمطار

املالئمكة   اخيكة غكري  زيادة درجة القارية وال عد ظن السواحل ال حرية، حيث تزيد قسوة اليروف املن

دة لساحلي املمتلشريط امنطقة ا للعمران ال شر . وهلذا  الحظ أن املدن اللي ية ت دو أكار تركزًا  

 ربي، املمتدةلج ل الغمن زوارة غربًا إىل مصراتة شرقًا، و  املنطقة الواقعة ضمن الشطر الشرقي ل

 مشكال   ل أظلكى املعكدال  لكميكا  األمطكار     من جادو وحتى اخلمس، وهي النطاع الذ  يسكجّ 

، رباتة، عكرمان ميكل، العجكيال ، عك   مدينة، وهي: زلطن، رقكدالني، زوارة، اجل  26غر  لي يا، وتضا 

ر األخيككار، وللي، قصككالزاويككة، املايككة، املعمككورة، الزهككراء، الناعككرية، العزيزيككة، طككرابلس، القككره بكك

ان، ترهو ة، فرن، غري، ومدن:جادو، الرج ان، الز تان، يالساحلي اخلمس، زلينت، مصراتة،   الشريط

 مسالتة   اجل ل الغربي.
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لكذ   ااملنكاخي   أخرى للمدن اللي ية ضمن إقليا ال حر األبكيض املتوسكط  كما تيهر منطقة تركز 

، وهكي  ييهر   منطقة مشال شكرع الك الد، وتشكمل مشكال سكهل بنغكاز  ومنطقكة اجل كل األخضكر         

هكي: قميكنس،    ،مدينكة  19املنطقة اليت تستق ل أظلى معدال  األمطار   مشال شكرع لي يكا، وتضكا    

، ال يضكاء،  ياكة، مسكة  طلمياكة، تكاكنس، العويليكة، ظمكر املختكار، طلم      بنغاز ، تكوكرة، األبيكار، املكرج،   

ر وسطي يضكا أكاك  ناخ املتشحا ، سوسة، األبرع، الق ة، در ة، مرتوبة، أم الرزم. مما يعين أن إقليا امل

نكة،  لككل مدي  2ككا  647ومبتوسكط مسكاحي قكدره     2000% من جمموع املدن اللي يكة   ظكام   54من 

كمكا  ، 2000ام ظك % من جمموع سكان املكدن اللي يكة   80حنو قليا كو ه يضا هذا اإلويزيد من أهمية 

 ل يضاء.زاوية واوأكربها حجمًا مال طرابلس وبنغاز  ومصراتة وال ةتقع ضمنه أها املدن اللي ي

 

 ( توزع املدن اللي ية   إقليا ال حر األبيض املتوسط املناخي.15خارطة )

 

 .54، ص1978لس، املساحة، األطلس الوطين للجماهريية العربية اللي ية الشع ية االشرتاكية، طراباملصدر: مصلحة 
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 اإلقليا ش ه الصحراو : - 

وهو إقلكيا   2ألف كا 145% من مساحة ال الد، حيث يشغل مساحة تقدر بنحو 7.8تال حنو  

تكد ظلكى   نكو ، ت راو    اجلا تقالي بني إقليا ال حر األبيض املتوسط   الشمال واإلقلكيا الصكح  

لى هياكة  ظهياة شريط مواز  لساحل ال حر، يشمل مساحا  واسعة من وسط وغر  سهل اجلفارة 

ة للج كل  اجلنوبيك  إىل اجلو  وك او، كما يشمل السكفوح  ومنها قوس تتد من الوطية إىل بار الغنا

 .ة جنوبًاالغربي  تيجة لوقوف احلافة الشمالية للج ل أمام تقدم الرياح املمطر

تى جنو  حيضا اإلقليا ش ه الصحراو  كذلك الشريط الساحلي من سهول سر ، من تاورغاء 

واجكه  سكاحلي امل سهل بنغاز ، ثا تتد إىل منطقة املنحدرا  اجلنوبيكة للج كل األخضكر والشكريط ال    

 هلض ة ال طنان.  

ابتعكد ا ظكن    كلمكا  ملا، وتقل 200-50ترتاوح معدال  األمطار   اإلقليا ش ه الصحراو  بني 

خيلي جنو  اجل كل  ملا   امل 56املنطقتني الشمالية الغربية والشمالية الشرقية، فهي تنخفض إىل 

ملكا     128.5ملا   طكربع، و  اجلنكو  الغربكي إىل     145.8األخضر، كما تقل   الشرع إىل 

 اجدابيا. 

احلكال   ة سكر . وككذلك  ملا سنويًا   مدين 171ينخفض معدل األمطار   خليج سر  إىل 

دة جنوبكًا، وإىل  ملا سنويًا   مز 62  منطقة السفوح اجلنوبية للج ل الغربي، حيث تنخفض إىل 

افة إىل بعض منكاطق  ملا سنويًا   بين وليد شرقًا. إض 58.4ملا سنويًا    الو  غربًا، وإىل  138

 98، والوطيكة  ملكا  126ار الغكنا  ملا سنويًا، مال ب 200سهل اجلفارة اليت سّجل  معدال  تقل ظن 

 ملا.

 أجزائكه  يتصف هذا النطاع بكالتطرف النسكيب للمكدى اليكومي والفصكلي لكدرجا  احلكرارة         

رجا  سكنوية لكد  الداخلية مقار ة باألجزاء اجملكاورة للمنطقكة السكاحلية، حيكث تصكل املعكدال  ال      

 .مْ  ْ ْ 20.2و  بين وليد إىل  مْ  ْ  21.5احلرارة   بار الغنا إىل 

تقل أظداد املدن الواقعة ضمن النطاع ش ه الصحراو  ظما هي ظليه   اإلقليا السابق، إذ ت لف 

تضا كٍل من:  الو ، تيجي، ك او، احلرابة، الرحي ا ، بار الغنا، مزدة، بين وليكد،  مدينة،  19حنو 

سكلوع    تاورغاء   مشال غر  لي يا. ومدن: سر ، بن جواد، رأس األ وف، الربيقة، اجكدابيا، و 

منطقة خليج سر  وسهل بنغاز . ومدن: أم الرزم، وطربع، كم و ، امساظد   السهول الشرقية. 

للمدينكة   2ككا  7645% من أظداد املدن اللي يكة، ومبتوسكط مسكاحي    23ما  س ته  ل   جمموظهاتشكّّ

املكدن   % من جممكوع سككان  8.5 سمة، أو ما  س ته  408450الواحدة فيه. وي لف جمموع سكا ها حنو 
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 سكمة( وبكين وليكد     92600. وتشككل طكربع )  2 سكمة كا  2.8بكاافة سككا ية بلغك     2000اللي ية ظام 

ْ .الصحراو   سمة( أها مدن اإلقليا ش ه 70000 سمة( وسر  ) 84800)
 اإلقليا الصحراو : -ج

ر خط املطك د من ت% من إمجالي مساحة ال الد، وت89.6يشغل غال ية مساحة لي يا، أو ما  س ته 

وية فيكه مكا   ار السكن ملا مشااًل حتى حدود ال الد اجلنوبية، وهو إقليا قاحل ترتاوح كميكا  األمطك   50

و أملكا   10ظكن   ملا، بل إن أغلب مساحته ظ ارة ظن أراٍض عخرية يقل فيها معدل املطر 50-0بني 

مكااًل ي لكف    كفكرة ي الففك  ظكدة، تكاد تنعدم فيها األمطار متامًا، حيث تستمر حالة اجلفاف التام سنوا  

ملا، و  هون  13ملا، غا   10ملا، أوبار   7.6ملا، س ها  0.9ملا، و  تازربو  0.7معدل األمطار 

 (.33جدول ) -ملا 33.5

تتصف املدن الواقعة ضمن اإلقليا الصحراو  بتطرفها احلكرار  وارتفكاع املعكدال  السكنوية     

 مْ  ْ 23.2و ،  غكا  مْ  ْ 23.4  الكفكرة و مْ  ْ 23.7لدرجا  احلرارة فيها، إذ تصل تلك املعكدال  إىل  

  سك ها،   مْ  ْ 19.3  تازربو. إضافة ارتفاع املدى السنو  لدرجا  احلكرارة إىل  مْ  ْ ْ 22.7  س ها، و

 . (1)  بنغاز   مْ  ْ و1.14  طرابلس  ْ  ْ م14  الكفرة، بينما ال تتعدى ْ  ْ م 18و 

ناخيكة الصكع ة   روف املًا للسكان  تيجة اليعّد إقليمًا طاردوظليه يالحظ أن اإلقليا الصحراو  ُي

ا تصكل إىل  ادرًا مك الكيت  ك   نالسيما بالنس ة لدرجا  احلرارة وقلة كميا  اهلطكال  ،والتطرف املناخي

% حيث يسكنه 9.7ن ظملا سنويًا. وهذا ال تقطنه إال  س ة زهيدة من مجلة سكان ال الد، ال تزيد 10

دينيككة . كمككا أن كككل املراكككز امل2 سككمة كا 3.0ية ، وبكاافككة سكككا 2000 سككمة ظككام  526390حنككو 

طح األرض، سك وفيكة مكن   تقرت  فيها املياه اجلوالريفية   هذا اإلقليا ارت ط  بأماكن الواحا  اليت 

% مكن مجلكة   22مدينكة أو   18كما تنتشر ضكمن هكذا اإلقلكيا حنكو      السيما   واحا  حوض فزان.

عامل احلاسكا هنكا   أ  أن ال. 2كا87530دينة واحدة لكل أظداد املدن اللي ية، ومبتوسط كاافة بلغ  م

لالسكتقرار    معاديكة   تواجد املدن يعود للموارد املائية ال اطنية وليس للمنكاخ الكذ  يتسكا بسكما ٍ    

 .ال شر 
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 املوارد املائية وأثرها   توزع املدن اللي ية: -3

يادة اليكروف  تيجكًة لسك  للمكدن اللي يكة    لع   املوارد املائية دورًا مهمًا   التوزظكا  املكا يكة   

قكه وكفايتكه   ارية تدفاجلافة وش ه اجلافة، خباعة إذا ما أدركنا أهمية املكاء وتعكدد مصكادره واسكتمر    

عمرا يكة  راككز ال وسهولة احلصول ظليه ودوره املها   ظهور املدن وتوضعها ومنوها، إذ تنشكأ امل 

دثر  راككز ا ك  ارة إىل أن العديكد مكن تلكك امل   فر  مصادر امليكاه، وتكفكي اإلشك   اوتتوزع حياما تو

در الكرئيس  ود واملصواختف  من الوجود مع شح املياه و ضوبها، ا طالقًا من كون املياه هي سر الوج

هكذا العامكل    اد أهميكة احملدد حلياة اإل سان وأ شطته االقتصادية وازدهكار ظمرا كه واسكتمراريته. وتكزد    

ز لنمكو املراكك   م الكرئيس ما يكون توافر املوارد املائية هي املقكو ويربز تأثريه   املناطق اجلافة ظند

 .اتها املائيةة وإمكا العمرا ية وتوزظها، ولذا يالحظ وجود ظالقة ارت اطية بني مواضع املدن اللي ي

نوية مطكار السك  إن موقع لي يا ضكمن املنطقكة املداريكة اجلافكة وشك ه اجلافكة، جعكل معكدال  األ        

ثري املنكاخ  % من مجلة مسكاحة أراضكيها، إذ يصكل تكأ    90ملا   أكار من  50ظن  جدًا تقلمنخفضة 

 اخ ال حكر الصحراو    بعض أجزائها إىل شاطئ ال حكر م اشكرة، ممكا  كول دون ظهكور أثكر ملنك       

ام األمطكار  ىل أن  يك إاألبيض املتوسط   تلك األجزاء، مع ظدم وجود أية جمار  مائية دائمة، إضافة 

لغربيكة  شكمالية ا يرت ط بنصف السكنة الشكتو  حتك  تكأثري الريكاح الغربيكة وال       يتصف باملوىية، فهو

ألبكيض  ال حكر ا  إذا ما قكورن باجلهكا  األخكرى الكيت يسكودها منكاخ       هاملاطرة، هذا ظدا ظن حمدوديت

 واحدة.املتوسط، وتذبذباته وت ايناته من سنة إىل أخرى، ومن شهر ألخر   املنطقة ال

 هكا % من95مكد    ف   حمدودية املوارد املائيكة   لي يكا الكيت تعت   لقد أسهم  كل هذه اليرو 

 ن والينابيع.ودية والعيومياه األ ظلى املياه اجلوفية، بينما متال النس ة ال اقية املياه السطحية اليت متالها

ية ئال عدام اجملار  املا % من مجلة مصادر املياه   لي يا، و يرًا5متال حنو  :املياه السطحية -أ

ر    ملياه اليت اك فة إىل االدائمة فإن املياه السطحية   لي يا تتمال   مياه العيون والينابيع، إضا

 األودية ظقب هطل األمطار.

ائيكة    وارد املوبالرغا من أن موارد املياه السطحية ال متال إال  سك ة زهيكدة مكن مجلكة املك     

هكا بكذلك،   سكمح ظروف تن وتوزظهكا   املنكاطق الكيت    لي يا، إال أ ها لع   دورًا مهمكًا   قيكام املكد   

رة مكن  هل اجلفاالسيما   منطقة اجل ل األخضر وسهل بنغاز  من جهة، ومنطقة اجل ل الغربي وس

جريكان   تنكتج ظكن   فر امليكاه الكيت  اجهة ثا ية، حيث ارت ط  مواقع  شوء املدن فيهمكا بإمكا كا  تكو   

النكاس   اٍد امعوميع مياه األمطار   منخفض أو األودية املوىية، فإذا ساظد  اليروف ظلى ا

ع الككاري  ري  مواضك حوهلا واستقروا جبا  ها، أو ظند خروجها ظلى هياة ظيون أوينابيع. وهلذا اخكت 

و ق اجل ليكة، أ  املنكاط من املراكز العمرا يكة وفقكًا لتكوافر امليكاه سكواء    السكهول السكاحلية، أم         

 الواحا  الداخلية.
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  منطقكة   3مليكون م  220، منهكا  3مليون م 500ن السطحي للمياه   لي يا حبوالي يقدر اجلريا

،   أودية املنطقكة  3مليون م 60، ار    أودية اجل ل األخضر، و3مليون م 240اجل ل الغربي، و

 .(1)الوسطى

دود إىل العناية باملورد املائية، خباعة بعد إ شكاء أما كة السك    1977لقد ااه  الدولة منذ ظام 

واملوارد املائية وتوليها استامار املياه السطحية واستغالهلا ظن طريق إقامة العديد من السدود ظلى 

حيكث يصكل معكدل األمطكار مكا بكني        -معيا األودية. ومن أها األودية املنحدرة من اجل ل الغربي

ت لكف سكعته   واد  اجملنني الذ  ينتهي ظند مدينة طرابلس، حيث أقكيا ظليكه سكد     -ملا  300 -100

، وواد  اهلككرية وواد  زار  وواد  اخلككروع وواد  الربيككع وواد  الرمككل، 3مليككون م 58التخزينيككة 

إضافة إىل األودية اليت تنتهي   سهل مصراتة مال واد  كعام، الذ  أقيا ظليه أككرب سكد   الك الد    

 .(2)ل دة وواد  النقازة  ، وواد3مليون م 111بسعة 

ر فهي أغنى مناطق ال الد   أوديتها، ومن أهمها: واد  القطكارة الكذ    أما منطقة اجل ل األخض

، وأودية زازة ودر كة والككوف والناقكة ومكرقص     3مليون م 94أقيا ظليه سد بسعة ختزينية تصل إىل 

وأبو منصور. إضافة إىل أودية املنطقة الوسطى، مال واد  سكوف اجلكني الكذ  ينتهكي ظنكد سك خة       

ربها، وواد  اليب الك ري وواد  زمزم وأودية تالل وجارف وبكن جكواد. وقكد    تاورغاء، والذ  يعّد أك

سكداًً، وبسكعة ختزينككية    ْ 16حنكو   1994أقيم  سدود ظلى معيا هذه األودية، بلف ظددها حتى سنة 

، الستامار مياه هذه األودية ومحاية األراضي الزراظية ومقاومكة االجنكراف   (3)3مليون م 5.352بلغ  

مهمًا    شوء العديد من املدن واملراككز   من أخطارها. وقد لع   هذه األودية دورًاومحاية املدن 

العمرا ية، حيث تشري الشواهد التارخيية إىل أن الرومان استطاظوا بناء سدود حلفظ مياه الوديكان    

 مشال لي يا منذ ألفي سنة مض  ، واالستفادة منهكا   التوسكع الزراظكي وإ شكاء املكدن ماكل موقكع       

مدينة ل دة بالقر  من مصب واد  ل دة، حيث أقيم  ظليه سدود لتوفري احتياجا  مدينة ل كدة مكن   

املياه، إضافة إىل القناطر املائية اليت كا   تربطها بواد  ظني كعام. كمكا اسكتفاد  مدينكة بنغكاز      

وكذلك موقع  من موقعها بالقر  من واد  القطارة، ومدينة در ة اليت اظتمد  ظلى مياه واد  در ة،

                                                 

اجلماهرييكة: دراسكة   اجلغرافيكة، )حتريكر( اهلكاد  أبولقمكة وسكعد          ارد املائيكة،  حممد ظلي فضل واهلاد  أبولقمكة، املكو   (1)

 .210القزير ، مرجع سابق، ص

 .167ظ د العزيز طريح شرف، جغرافية لي يا، مرجع سابق، ص (2)

ية، مرجع سابق، : التحوال  السياسية واالقتصادية واالجتماظ1994-1969ظامًا  25ع حي قنوص وآخرون، لي يا الاورة    (3)

 .270ص
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مدينة طرابلس ظند مصب واد  اجملنني. إضافة إىل قيام بعض املدن ظلى ضفاف األودية الداخليكة  

 .(1)مال بين وليد ومزدة ظلى ضفاف واد  سوف اجلني

كما لعب الرتككب اجليولكوجي    طاقكا  املرتفعكا  الشكمالية وسكيادة الصكخور اجلرييكة،         

  تسر  كميا  ك رية من مياه األمطار واألودية   شكقوع   السيما   منطقة اجل ل األخضر دورًا

الصخور ومساماتها وتكّون جماٍر باطنية تنتهي   ظكدٍد مكن العيكون والينكابيع الط يعيكة الكيت تن اكق        

ل، ومكن أمالتهكا ظكني الروميكة والعكني      ااملياه من بعضها ظلى مدار العام، وذلك ت عًا لكميا  التهط

مكارة   :ون جادو وظيون ترهو ة وظني الفرس   اجل ل الغربي وكذلك ظيونالزرقة وظني الرتك وظي

 . (2)منصور   اجل ل األخضر وودر ة واألثرون والدبوسية وابوللو وال الد وأب

وزظهكا، مكن   ًا   تأسهم  هذه العيون والينابيع   قيام ظدة مراكز ظمرا ية وكا   ظاماًل مهمك 

رار أيام االستق ذ  شأتهاماًل رئيسًا   حتديد موقع مدينة شحا  منأمالتها: ظني ابوللو اليت كا   ظا

 ظكني الزيا كة   ة. وُتعكد اإلغريقي   مشال شرع لي يا. كما لع   ظني ال الد دورًا    شوء مدينة در 

مليكاه،  از  مكن ا ر احتياجكا  مدينكة بنغك   من أكرب العيون وأهمها   مشال شكرع لي يكا، والكيت تكوفّّ    

 الل، وغريها.رأس اهل نس ة لعني الدبوسية اليت تزود مدينة ال يضاء باملياه، وظنيوكذلك احلال بال

كما اظتمد العمران ومواقع املدن   اجل كل الغربكي ظلكى العديكد مكن العيكون، ومكن أمالتهكا،         

اظتماد مدينة ترهو ة ظلى مياه ظني الشرشارة، وظني الرتك   مدينكة غريكان والعكني الزرقكة وظكني      

مدينة جادو، وظني الرومية اليت تزود مدينة يفرن باحتياجاتها من املياه، وظني الَفكرس  متوج    

اليت مّال  حتى وق  قريب أها مورد للمياه   مدينة غدامس. إضافة إىل بعض العيون اليت تنتشر 

  املنطقة الساحلية مال ظني تاورغاء اليت تقكع جنكو  مدينكة مصكراتة، وبطاقكة تصكريف سكنو         

، غري أن ُجل هذه العيون اخنفضك  قكدرتها اإل تاجيكة وحتولك  إىل شك ه      (3)3مليون م 60ىل تصل إ

جافة باستاناء فرتا  قصرية تعقب سقوط األمطار،  تيجة الزيادة السككا ية والنمكو العمرا كي وزيكادة     

ن مكن  أظداد املدن والتوسع الزراظي مما تطلب اللجوء إىل استخراج املياه اجلوفية، األمر الكذ  ككا  

  تائجه ه وط منسو  املياه اجلوفية واخنفاض القدرة اإل تاجية لتلك العيون.  

وارد % مكن مجلكة املك   95ي تعد أها مصادر املياه   لي يا، فهي متال حوال ملياه اجلوفية:ا   - 

 ائي، ومن ثكا ملورد املاملائية املتاحة، وهلذا فقد اظتمد  حياة السكان وازدهار ظمرا ها ظلى هذا ا

 ارت ط توزع مواقع الكاري من املدن اللي ية بإمكا ا  وجوده وتوافره.

                                                 

 .290ظلي امليلود  ظمورة، لي يا: تطور املدن والتخطيط احلضر ، مرجع سابق، ص (1)

 .93حممد املهدو ، جغرافية لي يا ال شرية، مرجع سابق، ص (2)

 .210اجلماهريية دراسة   اجلغرافية، مرجع سابق، ص  حممد ظلي فضل واهلاد  أبولقمة، املوارد املائية،  (3)
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تشري الدراسا  املائية اليت أجري  إىل أن املياه اجلوفية   لي يا توجد ضمن سك  أحكواض   

وأهميتهكا   منكو    (1)مائية مستقلة ظن بعضها بعضًا لكٍل منها إمكا اتها وخواعها و وظيكة مياههكا  

 وهذه األحواض هي: -(16خارطة ) -املراكز العمرا ية 

منطقكة سكهل    : متاكل امليكاه اجلوفيكة املصكدر الكرئيس للميكاه        حوض منطقة سهل اجلفكارة  -1

ى هكذا  مليكاه ظلك  اجلفارة، حيث اظتمد  املدن القائمكة   هكذا السكهل   تكوفري احتياجاتهكا مكن ا      

، يكتا تغكذيتها   3ر ممليكا  20نحكو  املورد. وقد قدر  كمية املياه اجلوفية املختز ة   هذه املنطقة ب

 الغربي. من مياه األمطار ومياه األودية املنحدرة من اجل ل 3مليون م 220سنويًا بنحو 

توجد املياه اجلوفية   منطقة سهل اجلفارة ضمن ثالث ط قا  حاوية للمياه، وظلكى أظمكاع   

م مكن سكطح    15 -5بكني  مت اينة وذا  خصائص لتلفة، منها: الط قة الضحلة اليت يكرتاوح ظمقهكا   

، (2)م بالقر  من مدينكة العزيزيكة   40األرض، ويزداد ظمقها كلما ااهنا جنوبًا حتى تصل إىل حنو 

اإليطاليني، حيث قام  املدن   املواقع اليت تقكرت    ءوقد كا   املصدر الوحيد للحياة ق ل جمي

قليلة العمق. وتوجكد هكذه الط قكة     فيها املياه اجلوفية من السطح، أو يسهل الوعول إليها حبفر آبار

املائية ظلى امتداد الشريط الساحلي   مشال غر  لي يا، وبالتالي فهي املسؤولة ظن ترككز املكدن   

  هذا الشريط،  تيجة ارت اط توزع املراكز املدينية والريفيكة   حكوض سكهل اجلفكارة باألمكاكن      

 ض.  اليت تقرت  فيها املياه ضمن هذه الط قة من سطح األر

بيد أن حمدودية إ تاج الط قة الضحلة للمياه، بس ب قلكة ىكهكا أدى إىل استنككزافها وجفافهكا     

خالل السنوا  األخرية بعد التوسع الزراظي والعمرا ي، السيما بعد استخدام املضخا  اآلليكة، ممكا   

مكر الكذ    أدى إىل تداخل مياه ال حر باااه هذه الط قكة   معيكا اجلكزء الشكمالي مكن السكهل، األ      

اضطر معه السكان إىل ال حث ظن مصدر آخر يكون أغنى وأكار فعالية، واملتمال   الط قة الاا ية 

م أسكفل الط قكة    25 -20اليت تعارف ظلى تسميتها بالط قة ش ه االرتوازية اليت يكرتاوح ظمقهكا بكني    

، حيكث يكرتاوح   ، كمكا أن مياههكا ذا  خصكائص جيكدة    (3)م 40-20األوىل، ويرتاوح ىكها ما بني 

. وقد بدأ استغالهلا خالل فكرتة االسكتعمار   (4)جرام لرت 2-1معدل جمموع األمالح املذابة فيها مابني 

اإليطالي لل الد، إذ اظتمد ظليها اإليطاليون   إ شاء مشاريعها الزراظية االستيطا ية   املنطقة  يكرًا  

هذه الط قة   إمداد معيا املدن واملراكز  حملدودية اإلمكا ا  املائية للط قة األوىل. كما أسهم 

اإل تاج الصناظي والزراظي  تيجكة غكزارة    يةنمتالعمرا ية باملياه الالزمة للتطور العمرا ي واحلضر  و

 مياهها وجودتها، وهلذا فهي متال الط قة الرئيسة للمياه اجلوفية   منطقة سهل اجلفارة.

                                                 

 .214اجلماهريية دراسة   اجلغرافية، مرجع سابق، ص  حممد ظلي فضل واهلاد  أبولقمة، املوارد املائية،  (1)

 .20( منشورا  جامعة الفاتح، ص4حممد السيالو ، املوارد املائية للجماهريية العربية اللي ية الشع ية االشرتاكية،  شرة رقا ) (2)

 .173لي يا، مرجع سابق، ص ظ د العزيز طريح شرف، جغرافية (3)

 .218اجلماهريية: دراسة   اجلغرافية، مرجع سابق، ص  حممد ظلي فضل واهلاد  أبولقمة، املوارد املائية،  (4)
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الط قة االرتوازية، فتتككون مكن منسكوبني للميكاه أحكدهما      أما الط قة الاالاة، واليت يطلق ظليها ب

م حت  مسكتوى سكطح األرض    1000، وقد يصل إىل (1)م 650م، والاا ي ظلى ظمق  250ظلى ظمق 

. وهي ذا  خصائص أقل جكودة مكن الط قكتني األوىل    (2)كما هي احلال بالقر  من مدينة طرابلس

 4-2.5مكابني   فيهكا  ههكا، حيكث تكرتاوح  سك ة األمكالح     والاا ية، بس ب االرتفاع النسيب   ملوحة ميا

 .(3)جرام اللرت

 ( األحواض املائية الرئيسة   لي يا16خارطة )

 
واالجتماظية، مرجع  ، التحوال  السياسة واالقتصادية1999-1969ظامًا  30املصدر: ع حي قنوص وآخرون، لي يا الاورة   

 .282سابق، ص

                                                 

 .175ظ د العزيز طريح شرف، جغرافية لي يا، مرجع سابق، ص  (1)

 .217ة   اجلغرافية، مرجع سابق، صاجلماهريية: دراس  حممد ظلي فضل واهلاد  أبولقمة، املوارد املائية،  (2)

 .219املرجع السابق  فسه، ص (3)
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ككز  واملرا ق لي يكا كاافكة سككا ية وككذلك   أظكداد املكدن      يعد سهل اجلفارة مكن أكاكر منكاط   

% مكن  43وأكار من  العمرا ية والنمو الصناظي والتوسع الزراظي حيث يرتكز فيه  صف سكان ال الد،

ل: لك الد ماك  اسكان املدن اللي ية، وحنو ُخمكس أظكدادها، ويوجكد ضكمنه ظكدٍد مكن أهكا املكدن           

ة امليكاه  ا فكإن كميك  األراضكي الزراظيكة املرويكة تقري كًا، ولكذ     طرابلس والزاوية، وحوالي ثلاي مجلكة  

لة   ظكام  ة املستغاملستغلة   هذه املنطقة تفوع بكاري كميا  التعويض املائي، فقد قدر  الكمي

% من جمموع 12لالستهالك احلضر  وبنس ة  3مليون م 120سنويًا، منها  3مليون م 563بنحو  1978

 1300حنكو   1999تضاظف  تلك الكمية حيث بلغ    ظكام  و -(34)اجلدول  -الكمية املستهلكة 

 للفرد من سكان املنطقة خالل العام املذكور.  3م 740سنويًا، ومبعدل  3مليون م

 .3( تطور معدل استهالك املياه   سهل اجلفارة باملليون م34جدول )

 اجملموع املديين الزراظي السنة
 % الكمية % الكمية

1948 12 50 12 50 24 

1953 16 42 23 58 39 

1963 80 76.2 25 23.8 105 

1973 343 82.1 75 17.9 418 

1978 463 79 120 21 563 

1985 580 77.3 170 22.7 750 

1990 685 73.3 250 26.7 935 

1999 900 70 400 30 1300 

 .102ية، مرجع سابق، صحممد املهدو ، جغرافية لي يا ال شر -1املصادر:

 .217بق، ص، مرجع ساد ظلي فضل واهلاد  أبولقمة، املوارد املائية،   كتا  اجلماهريية دراسة   اجلغرافيةحمم -2

الكدار   ،1999-1969 واالجتماظيكة  واالقتصكادية : التحوال  السياسية ظامًا 30ع حي قنوص وآخرون، لي يا الاورة    -3

 .1999اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلظالن، مصراتة، 

 220نحكو  قكدرة ب  كمية التغذية الط يعية للخزا ا  اجلوفيكة للميكاه   سكهل اجلفكارة وامل    تشري

، وارتفكع إىل  3مليكون م  342حكوالي   1979سنويًا أ ها تعا ي من ظجز سنو  بلف   ظام  3مليون م

ز السككا ي واالقتصكاد    املنطقكة،     تيجكة الرتكك   -(35جكدول )  -1999  ظكام   3مليون م 1080

منسكو    ه اخنفكاض لذ  أدى إىل حدوث اختالل للتوازن املائي هلذه الط قا  كان من  تائجاألمر ا

 7-1ني بك راوح مكا  تك املياه وخباعة بالقر  من مدن: طكرابلس، الزاويكة، الزهكراء، عكرباتة، وزوارة،     

 250-70ني بك راوح مكا  تأمتار سنويًا،  إضافة إىل زيادة  س ة األمالح  تيجة زحف مياه ال حر مبعدل 

لتغذيكة   كميكة ا  م سنويًا، السيما   املنطقة احملصورة بني عرباتة وتكاجوراء، لتعكويض الكنقص    

هالك ة لالسكت ظلى امتداد املنطقة السكاحلية تقري كًا وأعك ح    الككاري مكن أجزائهكا غكري عكاحل        

 ال شر .
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 .3باملليون م 1999( مواز ة األحواض املائية   لي يا ظام 35جدول )

 املواز ة كمية االستهالك ا ا  املائيةاإلمك احلوض
   1080- 1300 220 سهل اجلفارة

 310- 550 240 اجل ل األخضر

 190- 420 230 احلمادة احلمراء

 160- 240 80 سر   

 1710 900 2610 فزان

 2110 490 2600 الكفرة والسرير

 يكا،  ة الداخلية   لياطق القرويسكان واملرافق، تطوير املناملصدر: مصلحة التخطيط العمرا ي، أما ة اللجنة الشع ية العامة لال

 )هابيتا (، تقرير غري منشور، طرابلس. مركز األما املتحدة للمستوطنا  ال شرية

 ربكي واحلمكادة  ويشمل مناطق اجل ل الغ :حوض منطقة احلمادة احلمراء واملنطقة الوسطى -2

 302حة تنكاهز  بين وليد وغدامس، ويشغل مساوسهول مصراتة مبا   ذلك مناطق اجلفرة واحلمراء 

معيا أجزائكه   ملا   50سنويًا، بل أ ها تقل ظن  ملا 100، حيث تقل معدال  األمطار ظن 2كاألف 

 دال رتاوح معك باستاناء السفوح الشمالية للج ل الغربي والشريط السكاحلي لسكهول مصكراتة حيكث تك     

لرغا مكن أن  ذا احلوض ظدة خزا ا  جوفية، بكا ملا سنويًا، ويوجد ضمن ه 300-200األمطار فيها 

تكدادها وقلكة   دوديكة ام بعضها ال تال أهمية لتوزع املدن واملراكز العمرا ية ومنوها بالنير إىل حم

 ىكها و وظية مياهها وظمقها، وأها تلك اخلزا ا :

اوح يتميكز بغكزارة إ تاجكه السكيما   أجزائكه الشكرقية والغربيكة، ويكرت         خزان تكوين ككلة: -أ

، تسكتغل  (1)م مكن سكطح األرض   1100-700م ويقع ظلى أظماع ترتاوح بكني   250-70ىكه ما بني 

مياه هذا اخلزان ظلى امتداد السفوح اجلنوبية للج ل الغربي وغدامس ومنطقة جنو  سهل مصكراتة  

وتاورغاء وبين وليد ومشاريع أودية سكوف اجلكني وزمكزم واملكردوم، وتتكاز هكذا اخلكزان بنوظيكة         

 .(2)جرام لرت 2-1مياهه اجليدة حيث ترتاوح درجة ملوحة املياه فيه بني 

-100، ويكرتاوح ىككه مكا بكني     م 800-200يوجد ظلى ظمق ما بني  خزان تكوين مزدة: -  

م، يتا استغالل مياهكه للكر  والشكر  واالسكتخداما  األخكرى   مكدن: مصكراتة واخلمكس          400

، مال مزدة، ويكتا تغذيتكه مكن ميكاه األوديكة ظلكى امتكداد        وزلينت، وبعض مدن جنو  اجل ل الغربي

جرام لرت، وقد ترتفكع   3-2السفوح اجلنوبية للج ل الغربي، وترتاوح  س ة امللوحة   مياهه ما بني 

 .(3)جرام لرت ظند منطقة الشريط الساحلي لسهول مصراتة 4إىل 

                                                 

 .174ظ د العزيز طريح شرف، جغرافية لي يا، مرجع سابق، ص (1)

 .222اجلماهريية: دراسة   اجلغرافية، مرجع سابق، ص  حممد ظلي فضل واهلاد  أبولقمة، املوارد املائية، ْ (2)

 .51للجماهريية العربية اللي ية الشع ية االشرتاكية، صمصلحة املساحة، األطلس الوطين  (3)
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، 3م مليكون 821حكوالي   1978م املياه املستغلة   منطقة حوض احلمادة احلمكراء ظكا   بلغ  كمية

ممكا   ،3ون ممليك  230بينما بلغ  كميا  املياه املتاحة لالسكتغالل مكن خزا كا  هكذا احلكوض حكوالي       

را كي والتوسكع     ، إال أن النمكو السككا ي والعم  3مليكون م  48تتلك فائضكًا مقكداره   كان يعين أ ه 

وض حك خزا كا    يكاه املسكتغلة مكن   املشاريع الزراظية   هكذه املنطقكة أدى إىل زيكادة كميكا  امل    

جكدول   - 3مليكون م  190، وبعجز سنو  يصكل إىل  1999ظام  3مليون م 420احلمادة احلمراء إىل 

افكة سككا ية   األكف  سكمة، وبك   4.1362ذ بلغ  أظداد سكان إقلكيا حكوض احلمكادة احلمكراء     إ -(35)

 .  2 سمة كا 6وعل  إىل 

مدينكة   عكورة شكريطني أحكدهما تتكد مكن      ييهر الرتكز السكا ي   هكذا احلكوض املكائي     

ى سكالتة وحتك  مع السكفوح الشكمالية للج كل الغربكي مكن م      وتتد اآلخراخلمس حتى مدينة مصراتة، 

دة بين وليكد ومكز  غدامس و لو ، إضافة إىل ظدٍد من املراكز العمرا ية املد ية والريفية املتفرقة مالا 

جكود بعكض   ن أراٍض جافة غكري مأهولكة مكع و   تتكون معيا مناطق احلوض م اجلفرة، بينماووحا  

 املراظي املوىية.

و  اجل كل  : يشغل أغلب منطقة خليج سر  وجنحوض خليج سر  وجنو  اجل ل األخضر - 3

ألكف   004، ويسككن هكذه املنطقكة حنكو     2ألكف ككا   331األخضر والسهول الشرقية، مبساحة تزيد ظكن  

، 2ككا  6اص   كل كاافة سكا ية تصل إىل ستة أشخ% من مجلة سكان ال الد، وب3.7 سمة، أو ما  س ته 

إضكافة   اجدابيا،ووهذه الكاافة تشمل كل مدن خليج سر  مال: سر  وبن جواد ورأس األ وف والربيقة 

الي ي لكف إمجك  وإىل املدن الواقعة   أقصى الساحل اللكييب الشكرقي ماكل: طكربع وكم كو  وامسكاظد،       

 .  2000ام % من إمجالي سكان املدن اللي ية ظ4.6ته  سمة، أو ما  س  221100سكان هذه املدن 

يوجد ضمن هذا احلوض ظدة خزا ا  جوفية، بالرغا مكن أن بعضكها ال تاكل أهميكة لتكوزع      

املكدن واملراككز العمرا يكة ومنوهككا بكالنير إىل حمدوديكة امتكدادها وقلككة ىكهكا و وظيكة مياههككا         

م،  100-30بكاظي يكرتاوح ظمقهكا مكا بكني      وظمقها. حيث توجد ط قا  مائية تعكود إىل العصكر الر  

جرام لرت، بل إ ها ترتفع   بعض املناطق حتى  5ومتتاز بارتفاع درجة ملوحة مياهها اليت تتجاوز 

وهكي ميكاه    (1)جرام لرت، كما هي احلال   جنكو  اجل كل األخضكر وهضك ة ال طنكان      10تصل إىل 

 شاريع ر  املراظي.  آسنة غري عاحلة لالستهالك ال شر  وجير  استغالهلا مل

من األس ا  اليت كا   وراء قلة تواجد املدن   منطقة خليج سر  وأقصى الساحل الشكرقي  

قلة املياه ذا  املواعفا  اجليدة والنقص   كمية املياه الالزمة لالستهالك ال شكر ، باإلضكافة إىل   

خللكيج   املواقكع   املعدال  املنخفضة لألمطار، حيث تتوزع بعض املدن والقكرى ظلكى سكاحل ا   

                                                 

 .51املرجع السابق  فسه، ص (1)
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اليت توجد فيها ظدسا  مائية ظذبة طافية فكوع امليكاه املاحلكة، ماكل: سكر  وبكن جكواد واجكدابيا         

وبعض ال لدا  والقرى اليت تيهر ظلى شكل واحا  مال: أبو قرين وأبوجنيا والوشكة وبشر وباكر  

هذه املنطقة يعتمد  األشهب والقرضة وقصر اجلد  وظني الغزالة. و تيجًة هلذه اليروف ظل اقتصاد

 ظلى الزراظة ال علية وحرفة الرظي السيما رظي األبل واألغنام.

 اء حمطكا  إن التطور الذ  شهدته مدن خليج سكر  ومشكاريع التنميكة فيهكا اظتمكد  ظلكى إ شك       

ة الكيت يصكل   ة الربيقك لتحلية مياه ال حر لتل ية احتياجاتها من امليكاه، كمكا هكي احلكال بالنسك ة حملطك      

 3طاقكة إ تكاج ت لكف    سنويًا، وحمطا  بن جواد واجدابيا وسكر  ب  3مليون م 5.2ن املياه إىل إ تاجها م

 ه جيكر  حاليكًا تل يكة    إضافة إىل أ ،سنويًا 3مليون م 8سنويًا لكل منها، وحمطة طربع بطاقة  3مليون م

 ظي.اهر الصنإطار املنيومة الشرقية ملشروع الن احتياجا  املراكز العمرا ية من املياه  

: يغطي اجلزء الشمالي الشرقي من لي يا، الذ  حوض منطقة اجل ل األخضر وسهل بنغاز  -4

، وتتجمكع امليكاه اجلوفيكة      2ككا  34980مشااًل، ويشغل مساحة ت لف  ْ  ْ 30يقع مشال خط ظرض 

هذا اإلقليا   الكهوف والفجوا  والشقوع الكارستية ضمن خزا ني، أحدهما يعرف خبكزان سكهل   

الذ  تال املصدر الرئيس ملياه مدينة بنغاز  من حقل آبار بنينة، الذ  يكرتاوح ظمقكه مكا     بنغاز ،

-3.1، ترتاوح  س ة ملوحة هذا اخلكزان بكني   (1)م 60-50م، وبسمك يصل إىل ما بني  200-150بني 

 .(2)جرام لرت 5.2

 ترسك ا   أما اخلزان الاا ي فيعرف خبزان سكهل املكرج، ويتميكز بوجكود ثكالث ط قكا : األوىل      

طينية ترجع إىل ظصر ال اليستوسني وهي قليلة العمكق وشكحيحة امليكاه. أمكا الط قكة الاا يكة فكيرتاوح        

متال الط قة الاالاة اخلزان اجلكو  الكرئيس   اجل كل األخضكر وتتغكذى       بينمام،  90-25ظمقها بني 

ومياهها ذا  خصكائص   ظن طريق الرشح امل اشر ملياه األمطار أو ظن طريق الشقوع وبطون األودية،

 .  (3)جرام لرت 2.1-6.0جيدة حيث ترتاوح  س ة امللوحة فيها ما بني 

ألخضكر،  ا اجل كل   اظتمد  ظلى مياه هذه الط قة معيا املشاريع الزراظية واملراككز العمرا يكة   

إليهكا  إلشكارة  ايت سك ق   إضافة إىل اظتمادها ظلى املياه السطحية اجلارية   األودية ومياه العيكون الك  

 ظند احلديث ظن املياه السطحية.  

 550ظمومًا ت لف كمية استهالك املياه اجلوفية   حكوض منطقكة اجل كل األخضكر املكائي حبكدود       

، إذ يصكل  (4)3مليكون م  240سنويًا لألغراض احلضرية والزراظية، بينما ال تتعدى كمية التغذية  3مليون م

جرار امليكاه اجلوفيكة حكدث ه كوط   منسكو  امليكاه       سكنويًا. و تيجكة اسكت    3مليكون م  320 إىل العجز

                                                 

 .32حممد السيالو ، املوارد املائية للجماهريية العربية اللي ية الشع ية االشرتاكية، مرجع سابق، ص (1)

 .224غرافية، مرجع سابق، صاجلماهريية: دراسة   اجل  حممد ظلي فضل واهلاد  أبولقمة، املوارد املائية،  (2)

 .224املرجع السابق  فسه، ص (3)

 .225اجلماهريية: دراسة   اجلغرافية، مرجع سابق، ص  حممد ظلي فضل واهلاد  أبولقمة، املوارد املائية،  (4)
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مما أدى إىل ارتفاع  سك ة األمكالح، السكيما   منطقكة سكهل بنغكاز  بسك ب النمكو          ،وتداخل مياه ال حر

 1954ألكف  سكمة ظكام     70العمرا ي واالقتصاد  الذ  شهدته مدينة بنغاز ، حيث زاد ظدد سكا ها مكن  

 220تشري اإلحصاءا  إىل أن االسكتهالك اليكومي ارتفكع مكن     و ،2000ألف  سمة   ظام  630إىل حنو 

، وكان من  تائجكه ارتفكاع  سك ة األمكالح   ميكاه      1995يوميًا ظام  3ألف م 320إىل  1985ظام  3ألف م

1985جرام لرت ظام  5.2إىل  1966جرام لرت ظام  5.0آبار بنينة اليت تغذ  مدينة بنغاز  من 
(1). 

   د السككان ثا ي أها مناطق الرتكز السكا ي املد ي، إذ بلف ظكد تال حوض اجل ل األخضر 

، كما توجد فيكه  2 سمة كا 32، وبكاافة سكا ية بلغ  2000ألف  سمة ظام  4.1105هذا اإلقليا حنو 

% 22كا ها مدينة   اجل ل األخضر، يشكل جمموع سك  13مدن   سهل بنغاز  و 4مدينة منها  17

 .من مجلة سكان املدن اللي ية

 ْ  ْ 28 ،  كده مشكااًل خكط ظكرض    2ألف كا 450: يغطي مساحة تزيد ظن حوض منطقة فزان -5
هلذا احلوض  شرع خط جرينت ، وتقدر السعة التخزينية ْ  ْ 16خط طول شرقًا ستواء والمشال خط ا

 ويوجد ضمنه خزا ان رئيسان للمياه اجلوفية، هما: 3كا 800.4بك 

ان بالقر  من سطح األرض   بعكض املنكاطق، السكيما      : تيهر مياه هذا اخلزاخلزان العلو  -أ

مناطق الواحا ، وتعد العامل الرئيس الذ  أدى إىل ظهور و شأة العديد مكن املراككز العمرا يكة      

واد  الشاطئ، مال: براك وبرقن وادر ، حيث تيهكر امليكاه   هكذه الط قكة ظلكى هياكة ظيكون بلكف         

الط قة املائية   بعض املنخفضا  املوجودة   واد  احلياة  ، بينما تيهر(2)ظينًا 277ظددها حنو 

مرزع( ظلى هياة حبريا  عغرية قري ة من السطح، تككن الوعكول إليهكا    منخفض وواد  احلفرة )

م، شكل   كواة منك  حوهلكا املراككز العمرا يكة         5 -1حبفر آبار قليلة العمق، يرتاوح ظمقها بني 

 بن  بيه ومرزع وتراغن وأم األرا ب.الواد ، مال: س ها والغريفة و

، بينمكا يكرتاوح   أطرافكه بكني     (3)م1200ويصل ىك هذا اخلزان   وسط حوض فكزان إىل  

جرام لرت، بكل تصكل      0.5م.  ومياهه ذا  جودة ظالية، إذ ال تتعدى  س ة امللوحة فيها  300  -50

. وقكد  (4)ألف سكنة  14-4يقدر ما بني  جرام اللرت، وتتميز بقدم ظمرها الذ  25.0بعض املناطق إىل 

ه وط منسو  املياه   هكذه الط قكة   إىل أدى التوسع   املشاريع الزراظية   منطقة حوض فزان 

 م.10-8املائية وعل مقداره   بعض املناطق إىل ما بني 

                                                 

 .98حممد املهدو ، جغرافية لي يا ال شرية، مرجع سابق، ص (1)

 .180مرجع سابق، صظ د العزيز طريح شرف، جغرافية لي يا،  (2)

 .226اجلماهريية: دراسة   اجلغرافية، مرجع سابق، ص  حممد ظلي فضل واهلاد  أبولقمة، املوارد املائية،  (3)

 .180ظ د العزيز طريح شرف، جغرافية لي يا، مرجع سابق، ص (4)
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ر مكن  : تعد مياه هذا اخلزان أقدم ظمرًا من اخلزان العلكو ، فهكي ترجكع إىل أكاك    اخلزان السفلي -  

-200ألف سنة، ويتكون من احلجر الرملي، يرتاوح ىك الط قكا  احلاملكة للميكاه إىل مكا بكني       21

، (1)جكرام لرت  5.1 -1.0، كما أن مياهها ذا  جودة ظالية، ترتاوح  س ة امللوحة فيها إىل ما بكني  م1400

 استغالل مياه هذا اخلزان   املشاريع الزراظية مبنطقة فزان. ويتا

، بينمكا بلغك  الكميكة    3مليكار م  61.2ة املياه املتاحة لالسكتغالل   هكذا احلكوض بنحكو     تقدر كمي

، و بكالنير إىل  (2)%2.2سنويًا، شكّّل االسكتهالك احلضكر     3مليون م 900حنو  1994املستهلكة منه ظام 

هالكها قلة أظداد السكان وظدم وجود امعا  سكا ية ذا  أحجام ك رية، فإن معيا املياه اليت يكتا اسكت  

   حوض فزان تستغل لتنمية القطاع الزراظي، حيث مت تنفيذ العديد من املشاريع الزراظية.

ائيكة مقكداره   ارد املتشري اإلمكا ا  املائية املتاحة   حوض فزان إىل أن هناك فائضًا   املو

لسككا ية  اكاافة ة والسنويًا، حيث اليروف ال ياية الصع ة واألراضي الزراظية احملدود 3مليون م 1710

ن مشكروع النهكر   سنويًا   إطكار املرحلكة الاا يكة مك     3مليون م 900املنخفضة، ولذا تقرر  قل حنو 

 ية.ها املائك رٍي   موارد الصناظي إىل املنطقة الساحلية الغربية، اليت تعا ي من ظجٍز

 ية، ي الليراض: يشمل  طاقًا واسعًا من وسط وجنو  شرع األحوض منطقة الكفرة والسرير -6

ه مشكااًل خكط   ع وتتد شرقًا حتى احلدود اللي ية املصكرية، و كد  ْ ْ  ْ 18 ده من الغر  خط طول 

د، حيكث    الك ال    وتتد حتى حدود ال الد اجلنوبية، ويعّد من أكرب األحواض املائية ْ  ْ 29ظرض 

ًة مكن سكطح   ة قري فيارت ط توزع املدن ضمن  طاع هذا احلوض باملواقع اليت تيهر فيها املياه اجلو

تلك املكدن   شأ  فيهااألرض، أو أ ها تكون ظلى أظماع تكن االستفادة منها بتقنيا  العهود اليت  

نكة الكفكرة   ، متاكل مدي 2000 سمة ظكام   70900واملراكز العمرا ية. يقطن منطقة حوض الكفرة حنو 

 ألف  سمة. 45أها مد ه حبجا سكا ي بلف 

 رئيسني، هما: وينقسا هذا احلوض إىل خزا ني 

أكرب اخلزا ا  املائية اجلوفية   لي يكا، وتصكل    ، ويعّد2ألف كا 35تصل مساحته إىل  خزان الكفرة: -أ

، ويقدر ىك الط قة املائيكة   مرككز اخلكزان    3ألف كا 25كمية املياه اجلوفية املختز ة فيه إىل حنو 

، وقكد  (4)جكرام اللرت  5.0سك ة األمكالح ظكن    ، كما أن مياهه ذا  جودة ظاليكة، تقكل فيهكا     (3)م 3000بنحو 

املراككز  مكن  لع   مياه هذا اخلزان دورًا مهمًا   منو ظمران واحكا  الكفكرة، إذ توجكد ضكمنه العديكد      

 العمرا ية   األجزاء اليت تكون فيها ط قا  املياه قري ة من السطح.

                                                 

 .180املرجع السابق  فسه، ص (1)

 .226اجلماهريية: دراسة   اجلغرافية، مرجع سابق، ص   ، حممد ظلي فضل واهلاد  أبولقمة، املوارد املائية (2)

 .228اجلماهريية: دراسة   اجلغرافية، مرجع سابق، ص  ظ د احلميد بن خيال، الزراظة،  (3)

 .181ظ د العزيز طريح شرف، جغرافية لي يا، مرجع سابق، ص (4)
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كمية امليكاه املختز كة فيكه    م، وتقدر  900-800ويرتاوح ىكه ظند املركز مابني  خزان السرير:- 

3آالف كا 10بنحو 
جكرام لرت،   1 -5.0، و توى ظلى مياه ظذبة تكرتاوح  سك ة ملوحتهكا مكا بكني      (1)

جكرام لرت.   3.5بينما تتميز مياه أطرافه الشمالية باالرتفاع النسيب   درجة ملوحتها الكيت تصكل إىل   

 واحا  جالو وأوجلة من املياه.ويتا ظن طريق هذا اخلزان تأمني احتياجا  واحة تازربو و

سنويًا، منهكا   3مليار م 6.2تقدر كمية املياه املتاحة لالستغالل حبوض الكفرة والسرير حبوالي 

سكنويًا مكن خكزان السكرير، بينمكا جيكر         3مليكون م  880سنويًا من خزان الكفرة، و3مليون م 1720

ع الزراظيككة   الكفككرة والسككرير سككنويًا لتل يككة حاجككة السكككان واملشككاري  3مليككون م 490اسككتهالك 

سكنويًا، وظليكه    3مليكار م  2، يعين هذا أن هناك فائضًا   كميا  املياه املتاحة تزيكد ظكن   (2)وجالو

سنوياًً ضمن املرحلة األوىل ملشروع النهر الصناظي إىل املكدن   3مليار م 3.1فقد تقرر  قل حوالي 

 الساحلية   السهول الشرقية وسهلي بنغاز  وسر .

لسككا ي  االاقكل   تكن من خالل دراسة العالقة بني اإلمكا ا  املائية وتوزظا  املدن ومراككز 

 (:37(، )36تكن تقسيا ال الد إىل  طاقني كما هو م ني باجلدولني )

مراكزهكا احلضكرية،    % من مجلكة سككان الك الد وسككان    80: يرتكز فيه أكار من النطاع الشمالي -أ

ظيكة، إال أ كه يعكا ي    % من مجلة األراضي الزرا98القتصاد ، إذ يوجد فيه كما أ ه تال مركز الاقل ا

 ، وت كدو آثكار  اجلوفيكة  من ظجز متنامٍٍٍِ   مكوارده املائيكة  تيجكة االسكتغالل اجلكائر مليكاه خزا اتكه       

سكتمر    مىل ه كوط  االستغالل اجلائر   تداخل مياه ال حر ظلى امتداد الشريط الساحلي، إضافة إ

تكفكي   فيكه ال  فرةاه   أغلب أجزائه إىل احلد الكذ  باتك  معكه كميكا  امليكاه املتكو      منسو  مياه

عكض  ب شكر     بل أع ح  ظاجزة ظن تل ية احتياجكا  االسكتهالك ال   ،متطل ا  الزراظة والصناظة

 أجزاء هذا النطاع السيما   أجزائه الساحلية.

، ويتصكف بقلكة ظكدد    مشكاالً ْ ْ  ْ 30: تاله النطاع الواقكع جنكو  خكط العكرض     النطاع اجلنوبي -  

الصكحراء   نتشرة  سكا ه واخنفاض كاافتها وعغر حجا مراكزه العمرا ية اليت متالها الواحا  امل

اد   حلاحيث التطرف  اللي ية، كما أ ه يعا ي من اليروف الط يعية الصع ة السيما ظروفه املناخية،

ضكعف  والرتبكة   لألمطكار، إضكافة إىل فقكر    درجا  احلرارة واجلفاف الشديد واال عكدام شك ه الكلكي   

ذا النطكاع،  ه أجزاء خصوبتها، باستاناء مساحا  حمدودة جدًا متالها الواحا  الصغرية املتناثرة  

 جليدة.واعفا  اولكنه   مقابل ذلك تتلك كميا  ك رية من املياه اجلوفية املختز ة ذا  امل

 

                                                 

 .228هريية: دراسة   اجلغرافية، مرجع سابق، صاجلما  حممد ظلي فضل واهلاد  أبولقمة، املوارد املائية،  (1)

 .230املرجع السابق، ص (2)
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 .1999ظام  3هريية باملليون م( إمكا ا  املوارد املائية   اجلما36جدول )

 اجملموع النطاع اجلنوبي النطاع الشمالي مصادر املياه

 % الكمية % الكمية % الكمية

 95.6 4670.0 99.98 3420 85.3 1250.0 املياه اجلوفية

 2.3 110.0 - - 7.5 110.0 املياه السطحية

 1.4 70.1 - - 4.8 70.1 حتلية املياه

 0.7 36.1 0.02 0.6 2.4 35.5 مهااملياه املعاد استخدا

 100 4886.2 100 3420.6 100 1465.6 اإلمجالي

 .1999املصدر: اهلياة العامة للمياه، تقرير غري منشور، طرابلس، 

 .1999ظام  3( االحتياجا  املائية   اجلماهريية باملليون م37جدول )

 اجملموع النطاع اجلنوبي النطاع الشمالي االستخدام

 % الكمية % الكمية % ةالكمي

 16.4 435 3.4 33 23.9 402 احلضر 

 81.4 2164 96.4 944 72.6 1220 الزراظي

 2.2 60 0.2 2 3.5 58 الصناظي

 100 2659 100 979 100 1680 اإلمجالي

 .1999املصدر: اهلياة العامة للمياه، تقرير غري منشور، طرابلس، 

   ن املكدن جديكدة للميكاه لتل يكة احتياجكا  سككا      وهلذا تطلب األمر ضرورة استحداث موارد

 اء حمطكا  النطاع الشمالي الذ  يعا ي مكن  قكص حكاد   مكوارده املائيكة سكواء ظكن طريكق إ شك         

ة مليكاه اجلوفيك  افكرية مكن   التحلية، أو  قل املياه من األجزاء اجلنوبية من ال الد اليت متتلك كميا  و

يكذه  ظمكال تنف ة مشروع النهر الصناظي الكذ  بكدأ  أ  ذا  اخلصائص املمتازة. ومن هنا جاء  فكر

منهكا   -(17ارطكة ) خ -، تضكمن مخكس مراحكل    عشكرين مع منتصف ظقد الاما ينا  مكن القكرن ال  

خزا كي الكفكرة    مكن امليكاه يوميكًا مكن     3مليكون م  2مرحلتني أساسيتني: األوىل تتمال    قل حنكو  

، ومنهكا إىل  3ممليكون   4نة اجكدابيا بسكعة   والسرير   جنو  شرع لي يا إىل خزان التجميع   مدي

 مكن ميكاه   يوميكاً  3مليكون م  5.2مدينة بنغاز  ومدن خليج سكر . وتضكمن  املرحلكة الاا يكة  قكل      

 ظكة وتكوفري  خزا ا  حوض فكزان وج كل احلسكاو ة إىل منطقكة سكهل اجلفكارة السكتغالهلا   الزرا       

ضككرية امليككاه لألغككراض احلاحتياجككا  مدينككة طككرابلس واملككدن األخككرى   سككهل اجلفككارة مككن  

 والصناظية.  
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وض الكفكرة  حك ولة من أما املرحلة الاالاة فهي مكملة للمرحلة األوىل لزيادة كمية املياه املنق

ياه يوميًا من خكزان  من امل 3ألف م 82يوميًا. و  املرحلة الرابعة يتا  قل  3مليون م 6.3لتصل إىل 

 فتسكتهد بينمكا   األخرى   أقصى مشكال شكرع لي يكا.   التجميع   اجدابيا إىل مدينة طربع واملدن 

ر  إىل مدينكة سك   املرحلة اخلامسة ربط املنيومتني الشرقية والغربية بوساطة خكط أ ابيكب تتكد مكن    

. والشكك أن هكذا   مكن امليكاه يوميكاً    3مليكون م  1.6مدينة طرابلس لتصل الطاقة الكليكة للمشكروع إىل   

  لية.املستق و املدن وحتديد حماور توزظاتهااملشروع ستكون له  تائج إجيابية ظلى من

 

 ( مراحل مشروع النهر الصناظي17خارطة )

 
واالجتماظية، الدار  يةواالقتصاد: التحوال  السياسية 1994-1969ظامًا  25، لي يا الاورة   قنوص، ع حي وآخروناملصدر: 

   .1994اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلظالن، مصراتة، 
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 وأثرها   توزع املدن اللي ية:الرتبة  -4

خالل متابعكة   حًا منواض امتال الرتبة أحد العوامل املؤثرة   توزع املدن اللي ية، وي دو أثره

الكيت تسك ق    يان الريفك التطور العمرا ي   اجلماهريية اللي ية، إذ ييهر ذلك جليًا   مرحلكة العمكر  

لزراظكي  ة النشكاط ا االرت اط الوثيق بني ممارسالعمران احلضر ،  تيجة مرحلة التحول للوعول إىل 

ري م اشكر    أثريًا غك وط يعة توزع الرتبة ودرجة خصوبتها وقدرتها اإل تاجية، ومن ثا فإن للرتبكة تك  

ة  تكاج، وبط يعك  مليكة اإل ظالتوزع املكا ي للمدن اللي ية ومدى كاافتها، ا طالقًا من دورهكا املكؤثر     

يكة  ة ذا  إ تاجبكة الفقكري   ها ذا  ظائد اقتصاد  ك ري، بينما تكون الرتاحلال تتميز الرتبة اخلص ة بكو

مكران  الي قيكام الع ا، وبالتك منخفضة، وبذا فإن الرتبة اخلص ة ُتعد ظاماًل جاذبًا للسكان وارتفاع كاافته

 وتزايد أظداد املدن ومنو أحجامها.

 تكوزع   الرتبكة  واملائيكة  هذا ويالحظ أن هناك تضافرًا بني تأثري اليروف املناخيكة واملكوارد   

ة مائها وخصكوب  ها ووفرةاملدن اللي ية، حبيث يرت ط ا تشار املدن باملناطق اليت تتمتع باظتدال مناخ

ن اللي يكة  زع املكد وتكو  ةتربتها. إذ يالحظ وجود تكالزم بكني تكأثريا  هكذه العوامكل الط يعيكة الاالثك       

أ ها مكن   لي يا ظلى أ واع الرتبة  أغلب  وا تشارها بس ب سيادة ظروف اجلفاف   لي يا، إذ تصنف

هل اجلفارة، سا منطقة  وع تر  املناطق اجلافة وش ه اجلافة، السيما الرتبة الرملية اليت تغطي معي

درتها ظلكى  ة، تقل قك وتتصف باخنفاض  س ة الطني واملواد العضوية فيها، كما أ ها ذا  مسامية ك ري

واد خيكة واملك  لكف   بعكض خصائصكها ت عكًا لليكروف املنا     االحتفاظ باملياه، ومع هكذا فإ هكا ختت  

يكة،  احلك  والتعر  جة ظواملاملكو ة هلا، أما الرتبة الرسوبية اليت تكو     األودية ومياه السيول  تي

ن سكهل  لشكرقية مك  امن أفضل الرت  اللي ية، وتنتشكر   بعكض املنكاطق، السكيما   األجكزاء       فتعدُّ

ض أوديكة حكو  وز ، ودلتا  أودية اجل ل األخضر واجل كل الغربكي   اجلفارة وبعض أجزاء سهل بنغا

قكة اجل كل   أغلكب منط فزان. إضافة إىل الرتبة الطينية احلمراء اليت تنتشكر   منطقكة سكهل بنغكاز  و    

تكوينكا   لك الد ال امن الرت  اخلص ة   الك الد. بينمكا ينتشكر   معيكا أجكزاء       األخضر، وهي تعدُّ

  ملية وتكويناا ان الر من أ  غطاء   اتي مال املناطق اليت تغطيها الكالصحراوية اليت ختلو متامًا

مكور  ع الالمعاحلمادة والسرير، وهذه ختلو من أية مراكز ظمرا ية، وهلكذا فهكي تصكنف ضكمن  طكا     

دامس،  كو  حتكى غك   املمتدة مكن اجلغ وباستاناء الواحا  اليت تتمتع بوفرة مياهها وخصوبة تربتها 

 ومن الكفرة حتى غا .

مليكون   3.8ولذا فإن املناطق اليت تنتشر فيها الرت  اليت تكن استغالهلا زراظيكًا ال تزيكد ظكن    

هكتار، وهي األراضي اليت تتواجد فيها أغلب املدن اللي ية، حبيث يالحظ وجود ظالقكة طرديكة بكني    

زع خصوبة الرتبة وكاافة املدن ودرجة تركزها، ويتضح ذلكك مكن خكالل املقار كة بكني خارطكة تكو       

الكيت تعطكي    -( 18خارطكة )  -القدرة اإل تاجية للرتبة   لي يا وتوزع العمران اللييب بأريافه ومد كه  

ا ط اظًا ظامًا ظن مدى العالقة بينهما، ودرجة تكأثري الرتبكة كأحكد الضكوابط أو العوامكل املكؤثرة         
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فكة سككا ها تقكع ضكمن     توزظا  املدن   لي يا، ذلك أن أكار املناطق كاافكة   أظكداد مكد ها وكاا   

 املناطق اليت تصنف تربتها ظلى أ ها أفضلها   قدرتها اإل تاجية.  

  وظيكة  ت كاط بكني  تؤكد ظاهرة الزحف العمرا ي للمدن اللي ية ظلى األراضي الزراظيكة ظلكى االر  

دها األفقكي،  ا وامتكدا الرتبة وقدرتها اإل تاجية وتوزع املدن ومنوها وزيادة أظدادها وتضخا أحجامهك 

 ملدن.االذ  يكون   أغلب األحيان ظلى حسا  أفضل األراضي الزراظية اجملاورة لتلك 

( أن أظلى معدال  حتويل األراضي لالستخدام احلضر  كا     املنكاطق  38اجلدول ) يشري

من حيث جودة الرتبة أو مكن حيكث كميكا      اليت متتلك أظلى مستوى من اإلمكا ا  الزراظية سواء 

 ،ويرجع ذلك إىل تركز معيا السكان   تلك األجزاء ومنوها احلضكر  السكريع   األمطار، نهطال

وهلكذا فقكد شكهد  تلكك املنكاطق تهديكدًا       . (1)وزيادة ما يتطل ه الفرد الواحد من األراضي احلضرية

شككل    1966 ظكام لكك األراضكي الزراظيكة، ففكي     ظلكى ت املسكتمر  حكف العمرا كي   خطريًا  تيجة الز

ثكا ارتفعك  تلكك النسك ة إىل      .ذا  اخلصوبة العالية جكداً األراضي لي ُظشر األراضي احلضرية حوا

%، كما يتوقع أن يتا حتويل هكذه األراضكي كليكًة    50إىل  2000ظام   علو، و1978 ظام%   17.6

 . (38جدول ) -احلاد  والعشرين إىل االستخدام احلضر  مع  هاية الربع األول من القرن 

لعمكران  لاملشكغولة أو املخصصكة   فقكد مّالك  األراضكي     اجليكدة  اخلصكوبة األراضكي ذا   أما 

ن يتحكول  ظلكى التكوالي، ويتوقكع أ    1978، 1966 ظكامي % خكالل  6،  و%1.4 ته س ما منها  احلضر 

% 0.4درها قك مّال  األراضي احلضكرية  سك ة   كما ، 2025% منها لالستخداما  احلضرية   ظام 50

 .2025 ظام%   13قع أن تصل إىل ، ويتواملتوسطة اخلصوبةاألراضي ذا  من 

إال  لزراظيكة، ا% من جمموع األراضكي  30.9وبالرغا من أن هذه الفاا  الاالث ال متال سوى   

%   67.3ىل إ، وارتفع  هكذه النسك ة   1966 ظام  احلضرية % من إمجالي األراضي 60ها مّال  أ 

ة العمرا يكة  إىل ارتفكاع الكاافك   ، ويرجع ذلكك 2025%   ظام 67.6، ويتوقع أن تصل إىل 1978 ظام

مرا يكة الكيت   راككز الع   أخصب املناطق الزراظية   ال الد، حيث ارت ط  بداية  شأة العديد من امل

 ذه املناطق.ملميزة هل ويا  ألغلب املدن اللي ية   تلك املناطق بالسما  الط يعية ا الحقًا شكل 

                                                 

 .76أمحد املصراتي، حتويل األراضي لالستخدام احلضر    لي يا، مرجع سابق، ص( 1)
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 املدن    لي يا.(  توزع القدرة اإل تاجية للرتبة و18خارطة )

 

.60، ص1978املصكدر: مصككلحة املسككاحة، األطلككس الككوطين للجماهرييككة العربيككة اللي يككة الشككع ية االشككرتاكية، طككرابلس،  
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   :اقعهاومو توزع املدن اللي يةثرها   االقتصادية وأ - ثا يًا: العوامل ال شرية
 زع املدن اللي ية:رها   توودوالرب  ش كا  النقل  -1

بأ ها الطرع اليت تربط بني جمموظكة مكن العقكد واملراككز العمرا يكة،       الرب  ف ش كة النقلعّرُت

 ربطلك ظليها حركة وسائل  قل األفراد واملواد اخلام والسكلع املصكنعة، وهلكذا فهكي وسكيلة       تااليت ت

املواقع واملدن مع بعضها بعضًا، حبيث تتألف تلك الش كة من ظالقا  ت ادلية بني العقد وخطكوط  

الطرع الواعلة بينها، ولذا تعتمكد درجكة اتصكال العقكد مكع بكاقي أجكزاء الشك كة ودرجكة املنافسكة           

  املكا ية بينها ظلى ط يعة وخصائص تلك اخلطوط، ذلك ألن مّد طريق جديدٍة أو إجراء إعالحا

، ولذا فكإن حتليكل   (1)ظلى الطرع املوجودة تزيد من درجة منافسة بعض العقد أو املراكز احلضرية

ش كة النقل تعّد ذا  قيمة ك رية أل ها تكشف سهولة الوعكول واالتصكال للمراككز العمرا يكة داخكل      

اسكتعماهلا   وتسمح باملقار ة بني ش كا  النقل اإلقليمية داخل الدولة الواحكدة، الكيت تككن    ،الش كة

كمؤشر للتنمية االقتصادية ا طالقًا من الدور املها لعنصر النقل ظلى مجيع املستويا  و  مجيكع  

 اجملاال  االقتصادية.

ش كا  النقل أحد العوامل امل اشرة اليت حتدد وتض ط مواقع املدن، ا طالقًا مكن ط يعكة    عدُّوُت

معه القول: إن جغرافية املدن متال  هاية أو  قطكة   العالقة بني النقل واملواقع، إىل احلد الذ  تكن

توقف جغرافية النقل ظند وعوهلا إىل منتهاها ) هاية الطريق(، فالطريق خط ي دأ وينتهي ظند  قطكة  

. وكاريًا ما تعتمد حياة املدينة ومنوها ظلكى شك كا  الطكرع    (2)متالها املدينة حني يتوقف وينقطع

وغري امل اشر، فكلما زاد  أظداد الطرع اليت متكر باملدينكة أو تنتهكي    اليت تربطها بإقليمها امل اشر 

إليها كلما ازداد  أهميتها وتنوظ  أ شطتها، وهو ما دظا اجلغرا  الفر سي فيكدال د  البكال  إىل   

القول: إن الطرع هي اليت خلق  أو عنع  املدن، حيث متيل املدن إىل النمكو ظلكى امتكداد طكرع     

. ولذا فإن ا تشار املدن ومنوها ُيعّد ا عكاسًا للكتغري  (3)تقاطعاتها و قاط التقائهاالنقل، وخباعة ظند 

  قيمة مواقعها اليت تكرت ط بكالتغري   شك كا  النقكل، فاملدينكة تكزداد منكوًا وازدهكارًا ومتكارس          

وظائف جديدة ظندما تص ح بؤرة للنقل ومرككز للجكذ  السككا ي   اإلقلكيا، أمكا إذا قلك  قيمكة        

قع  تيجة حتول طرع النقل فإن منو املكدن وا تشكارها سكرظان مكا يتوقكف وتفقكد الككاري مكن         املو

 .(4)أ شطتها وحيويتها

                                                 

، 1997( ظوض يوسف احلداد، الطرع الفردية وش كا  النقل، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1)

 .103ص

 .304دان، جغرافية املدن، مرجع سابق، صمجال مح( 2)

 .306املرجع السابق  فسه، ص (3)

 .157مرجع سابق، ص جغرافية العمران، ، ( فتحي أبوظيا ة4)
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ثري ا  التكأ وا طالقًا مكن ككون قطكاع النقكل واملواعكال  أحكد القطاظكا  احليويكة واملهمكة ذ         

رية، ل شك عكا  ا امل اشر   دفع ظجلة التنميكة وتطكور قطاظكا  اإل تكاج واخلكدما  وتنميكة اجملتم      

ءة الكيت  ة والكفكا وضمان تنقل السكان و قل ال ضائع واملنتجكا  واسكتغالل الاكروا ، ت عكًا للمرو ك     

يكاة؛ وهلكذا   متنحهكا احل واليت تغذ  املدينة واألوردة يتميز بها هذا القطاع؛ فإن الطرع هي الشرايني 

نمكو األ شكطة   يويكًا ل ًا حتال النقل ظنصرًا مهمًا   النمو احلضر  والتطور املد ي مالما هو ظنصر

 االقتصادية واالجتماظية كافة.

لذهن سكؤال   ادر إىل ظند دراسة ش كا  النقل كأحد العوامل املؤثرة   توزع املدن اللي ية يت ا

ذه القضكية  هك قد شغل  ومفاده أيهما يس ق اآلخر   النشأة الطريق أم املدينة أو املركز العمرا ي؟ 

ث تقام هكذه  شأتها، حي ف عضها يرى أن املراكز العمرا ية تس ق الطرع   آراء الكاري من ال احاني، 

لطريكق  اا وتا ك   األخرية لرتبط بني تلك املراكز بعضها بعضًا، مبعنكى أن املدينكة هكي الكيت تكدظ     

لطكرع ُتعكّد   اآلخر أن بقوتها وجاذبيتها )املدينة هي اليت تصنع الطريق(. بينما يرى أعحا  الرأ  ا

ن  ية، ولذا فكإ   العمراوال نى األساسية اليت يلزم إ شاؤها وتقوم ظلى أساسها التجمعا من اإل شاءا 

الطريق،  ظلى ذلك الطرع هي اليت توجد املدينة أو املركز العمرا ي من خالل اخلدما  اليت تقدم

ق ل للطريك ن أ  حتكو أومن أمالتها املدن العقدية، فاملدينة تستمر وتيل طاملا استمر الطريكق، إال  

املكدن   لكى توزظكا   ظه يعين أن املدينة ستلقى  فس املصري. وظند تط يكق ِككال الكرأيني    لأو ا دثار 

شك كا     تقكدمها ل املدن ترجع  شأتها للخدما  اليت كا ك تلك اللي ية تكن القول: إن العديد من 

 الصكحراء   لواحكا   االنقل، السيما تلك اليت كا   تعرب األراضي اللي ية ومتالها الكاري مكن مكدن   

وا ئ الكيت  ن مكدن املك  مك اللي ية، مال: غدامس، مرزع، وزلة، جالو، أوجلة، الكفرة، إضافة إىل العديد 

كمكا تشكمل    حتدد  مواقعها من خالل مالءمة مواضعها لنشوء املكوا ئ وخكدما  النقكل ال حكر ،    

لكيت  ادن احلدياكة  ة، وامل دكذلك االمتدادا  العمرا ية للمدن اليت تتجه تلقائيًا مع امتداد الطرع املع

ها إىل رجع  شكأت  شأ  ظند ظقد املواعال  وتقاطعاتها، أو ظلى مقربة من الطرع املع دة؛ حيث ت

تكرب حمكاور   اليت تع خدمة ش كا  النقل، مما يعين أن الطريق سابق للعمران، السيما بالنس ة للطرع

 جلذ  االمتدادا  العمرا ية حنوها.  

وهكا  اعكال  حن رى كا    شأتها س  ًا   مّد ش كا  الطكرع واملو و  املقابل هناك مدن  أخ

ا األثكر  هلك خكرى ككان   لتسهيل ربطها بغريها من املدن واملراكز العمرا ية، ذلك ألن هنكاك ظكواماًل أ  

جل كل  لكى سكفح ا  ظاألكرب   اختيار مواضعها، كما هي احلكال بالنسك ة للككاري مكن املكدن الواقعكة       

مالحيكة    ، وتككن الز تان، جادو. إضافة إىل العديد مكن مكدن الواحكا    الغربي، مال: غريان، يفرن،

  ق الواحككاذلككك   احنرافككا  الطككرع وتعرجاتهككا بااككاه املككدن واملراكككز العمرا يككة   منككاط  

 الصحراوية.
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ولتوضيح التفاظل الوثيق بني ش كا  النقل والنمكو احلضكر  والتوسكع العمرا كي وضكع تكاف       

Taaffe (1963أمنوذجًا ت ) طوريًا يفسر منو ش كا  النقل وظالقته بنمو املراكز احلضرية، والتطور

االقتصاد ، ووفقًا هلذا النموذج يعتمكد التطكور العمرا كي والنمكو االقتصكاد  لألقكاليا ظلكى توسكع         

وتطور ش كة النقل واملواعال ، حيث يفرتض إقليمًا غري مسكتغل ي كدأ تطكوره بعكد توسكع شك كة       

احل باااه الداخل. ويوضح النموذج ظدة مراحل متتابعة للتفاظل بكني تطكور   النقل وتوغلها من الس

، تكن تط يقها ظلى مراحل تطور املراكز العمرا ية اللي ية وحتديكد  (1)ش كة النقل والنمو احلضر 

مواقعها، من خالل تت ع تاريخ منو ش كا  الطرع واملواعال  وتطورها؛ كما هو م ني   الشككل  

 د تطور املدن مع تطور طرع املواعال  من خالل س  مراحل:  ( الذ   د16)

ة ظلى طكول  ة الصغريتيهر العديد من املرافئ وموا ئ الصيد واملراكز التجاري ففي املرحلة األوىل

القكول: إن   ة، وتكنالساحل، ويكون االتصال بني هذه املوا ئ واملراكز حمدودًا و  مناس ا  قليل

ة الفينيقيكة  واحلضكار  يا خالل الفرتة اليت شهد  بدايكة االسكتقرار الفينيقكي   هذه املرحلة ظهر    لي 

لكاالث املعروفكة بكك    ظام، حيث مت تأسيس املدن ا 2800 ظلى السواحل اللي ية الغربية منذ ما يزيد ظن

قي منذ حل لي يا الشر)أويا ول دة وعرباتة(. وفرتة االستقرار اإلغريقي ظلى سا Tripolis)تري وليس ( 

 Pentapolis ع.م، الذ   كتج ظنكه تأسكيس املكدن اخلمكس الكيت أطلقكوا ظليهكا )بنتكابوليس(          650م ظا

)طلمياكة(   Ptolomais)توكرة( وبطولومكايس   Teucheriaاملتمالة   أيوسربيدس )بنغاز ( وتوكريا 

ملككدن أو قورينككا )شككحا (. فمواقككع مجيككع هككذه ا  Cyren)سوسككة( وسككريين  Apolloniaوأبولو يككا 

ط النقكل  ألغراض اارية، فقد اختري  مواقعها حبيكث متكنهكا مكن تقكديا اخلكدما  خلطكو      أسس  

 خلية.والتجارة ال حرية وخدما  رسو السفن، وكا   ظالقاتها حمدودة مع املناطق الدا

 اااه الكداخل التوغل بو: ت دأ خالل هذه املرحلة اخلطوط الرئيسة للنقل   اليهور املرحلة الاا ية 

ن  تائجكه  مك لكذ  ككان   ان بعض املوا ئ واملرافئ الساحلية وتقلل من تكاليف النقل، األمر ا طالقًا م

حباكًا ظكن    و الداخلامع النشاط االقتصاد  وتوسع املوا ئ الرئيسة اليت متال قواظد لال طالع حن

ا ئ ربط املكو املوارد االقتصادية ومصادر الاروة، ومن ثكا فقكد كا ك  خطكوط املواعكال  مهمكة لك       

ي يقكي والرومكا   ي واإلغرواظد الساحلية باملناطق الداخلية. ومتالها فرتة ازدهكار النشكاط الفينيقك   والق

 الد جنكو  بك والعربي والرتككي، حيكث كا ك  الطكرع التجاريكة تنطلكق مكن تلكك املراككز بكرًا إىل           

 شككل أحكد  ءه ككان ي الصحراء. فمرور املواعال  التجارية من املوا ئ ال حرية إىل اليهري ومكا ورا 

ة طكرع  دن خلدمك املراحل التارخيية لتطور املراكز العمرا ية اللي ية حيكث ظهكر  العديكد مكن املك     

 .(19القوافل اليت تعرب األراضي اللي ية باااه أواسط أفريقيا، اخلارطة )

                                                 

 .100-97( ظوض يوسف احلداد، الطرع الفردية وش كا  النقل، مرجع سابق، ص ص1)
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 ( منوذج تاف لتطور ش كا  النقل ومواقع املراكز العمرا ية16شكل )

 

 
 .98ص، 1997رة، ظوض يوسف احلداد، الطرع الفردية وش كا  النقل، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاه املصدر:

 موانئ بحرية

 المرحلة الثانية المرحلة األولى

 

 المرحلة الرابعة

 

 المرحلة الثالثة

 

 المرحلة السادسة

 

 المرحلة الخامسة

 

 الموانئ توغل الخطوط وتمركز

تطور الطرق 
 المغذية

 بداية االرتباطات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ظهور أولويات )طرق 
 ة(رئيس

 ارتباط كامل
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 ( ش كة الطرع   لي يا أثناء العهد الروما ي19خارطة )

 
 .84ق، ص املصدر: أبو القاسا العزابي، الطرع النقل الرب  والتغري االجتماظي   اجلماهريية، مرجع ساب

  اكل اتصكاال  : يص ح   اإلمكان   هكذه املرحلكة إجيكاد خطكوط  قكل جديكدة مت      املرحلة الاالاة

 ضكرية ظنكد  جا  ية خلطوط التوغل الرئيسكة ممكا يسكها   منكو وظهكور املزيكد مكن املراككز احل        

 أخكذ   حيكث  1911 تقاطعا  الطرع. وقد ترافق  هذه املرحلة مع فرتة االستيطان اإليطالي لل الد

ن طكرابلس  هري كل ماملوا ئ الرئيسة تسيطر بشكل متزايد ظلى املراكز العمرا ية األخرى، واتسع ظ

للي يكة،  ا املكدن  وبنغاز ، وبدأ معها التطور الفعلي لنيكام النقكل ب نكاء أول خكط حديكد  يكربط بكني       

رة   مك وكذلك حتسني وتطوير الطرع األخرى حيث مت تع يد ورعكف العديكد مكن الطكرع ألول     

صكلحة  صكادية ومل ي يا، السيما الطريق الساحلي، ومت كل ذلك ألس ا  ظسككرية واسكرتاتيجية واقت  ل

 (.20ارطة )اخل -املستعمر بالدرجة األوىل

امنكة لككل   درا  الك: زاد بناء وحتسني ش كا  النقكل   املرحلكة الاالاكة مكن املقك     املرحلة الرابعة

 فسي، مما أدىما التناالرئيسني  تيجة تعزيز وضعه املراكز العمرا ية   اإلقليا، وخباعة املركزين

اء شك كا   ظنكد بنك   ، وخباعةاإىل منو سريع للمدن الرئيسة واستمرار تركز األ شطة االقتصادية فيه

 . جديدة للنقل،. كما أزدهر  بعض املراكز ظلى طول خطوط النقل املتوغلة للداخل

ل ومنكو املراككز احلضكرية وتوزظهكا       وامتد  هذه املرحلة لتطور العالقة بني ش كا  النق

، وتشمل بداية التوسع   مدِّ ش كا  النقل، وإن كا   هذه املرحلكة  1960-1950لي يا خالل الفرتة 
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كا،  3200حوالي  1959تعكس قلة رأس املال واخلربة الفنية، حيث بلف طول ش كة الطرع   ظام 

 (.21خارطة ) -(1)كا طرع ممهدة 1250كا طرع مع دة، وحنو 1950منها 

: بدأ  هاتان املرحلتان منذ أوائل ستينا  القرن العشكرين واسكتمرتا   املرحلتني اخلامسة والسادسة

حتى الوق  احلاضر، وذلكك بعكد اكتشكاف الكنفط بكميكا  ااريكة وال كدء   تصكديره وتصكنيعه،          

طاع النقل وشك كا   والتوجه إىل االهتمام بتطوير ش كة الطرع، حيث بدأ االهتمام الفعلي بتطوير ق

، وذلك بصيا ة وحتسني الطكرع الكيت تكدهور     1968-1963الطرع مع تنفيذ اخلطة التنموية األوىل 

أو  تيجكة اليكروف السكياة الكيت ظا تهكا الك الد حتكى أواخكر          ،حالتها أثنكاء احلكر  العامليكة الاا يكة    

مكن الطكرع الرئيسكة    اخلمسينا ، ومت خالل هكاتني املكرحلتني ربكط ككل املراككز املد يكة بشك كة        

والفرظية اليت أسهم    منو وتوزع املزيكد مكن املكدن واملراككز العمرا يكة، السكيما ظنكد العقكد         

وتقاطعا  الطرع. كما مت خالل هذه الفرتة تنفيذ وعيا ة العديد مكن الطكرع الرئيسكة لكربط أجكزاء      

لذ  تفرظك  منكه العديكد مكن     ال الد مع بعضها بعضًا، وتقوية الروابط بينها، مال الطريق الساحلي، ا

الش كا  والطرع املع دة اليت ربطته بالعديد من املناطق الساحلية واجل لية، إضافة إىل تنفيذ ظكددًا  

من الطرع اليت تصله مبدن حوض فكزان، ووحكا  غكدامس والكفكرة وجكالو وأوجلكة واجلغ كو .        

% خالل فرتة خكالل  20ة كا، وبنس 3958كا إىل 3300حيث زاد  أطوال الطرع وش كا  النقل من 

1965-1960الفرتة ما بني 
منك  أطكوال الطكرع     1970 - 1965. وخكالل الفكرتة املمتكدة مكا بكني      (2)

 %.   53كا وبنس ة منو بلغ  6050املع دة إىل 

هكا، خكالل   قائا مناستمر  سياسة الدولة التنموية   اهتمامها بإ شاء ش كا  الطرع وتطوير ال

ثيككة (، فخككالل اخلطككة الاال 1985-1981( )1980-1976( )1975-1973 اخلطككط التنمويككة التاليككة ) 

لنقكل  قطكاع ا  مااًل خصص حنو ُظشر ميزا ية التنمية لتطوير النقل واملواعال ، شككّّل  1973-1975

لفرظية إىل رئيسة واالرب  أكار من ربعها، األمر الذ  كان من  تائجه تضاظف أطوال ش كة الطرع ال

-1970ل الفكرتة  ككا سكنويًا خكال   910ا   ظليه   فكرتة السكتينا ، وبواقكع    أربع مرا  مقار ة مبا ك

 (.39. كما هو م ني باجلدول )1990

                                                 

 .352حممد املهدو ، جغرافية لي يا ال شرية، مرجع سابق، ص (1)

 .201ية، مرجع سابق، صبو القاسا العزابي، الطرع والنقل الربى والتغري االقتصاد  واالجتماظي   اجلماهريأ (2)
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 .1925( ش كة الطرع الربية   لي يا ظام 20خارطة )

 
 .107 املصدر: أبو القاسا العزابي، الطرع النقل الرب  والتغري االجتماظي   اجلماهريية، مرجع سابق، ص

 .1960-1950( ش كة الطرع الربية   لي يا ظام 21خارطة )

 
 .198املصدر: أبو القاسا العزابي، الطرع النقل الرب  والتغري االجتماظي   اجلماهريية، مرجع سابق، ص 
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 .2000-1970( تطور ش كا  الطرع   لي يا خالل الفرتة 39جدول )

الطككككككرع  السنة

 الرئيسة

الطككككككرع 

 الزراظية

الي إمجكككك

 الطرع

  س ة الزيادة

1960 - - 3303 - 

1965 - - 3958 19.8% 

1970 5800 250 6050 52.8% 

1975 7747 1263 9010 48.9% 

1980 10700 2300 14263 58.3% 

1985 15700 6500 22200 55.6% 

1990 16784 7500 24284 9.4% 

2000 17985 7500 25485 4.9% 

  .201اظي، مرجع سابق، صالطرع والنقل الرب  والتغري االقتصاد  واالجتم العزابي،أبو القاسا  - 1املصادر:   

 .490أبو القاسا العزابي النقل،   كتا  اجلماهريية دراسة   اجلغرافية، مرجع سابق، ص - 2

  ا  غري منشورة.مصلحة الطرع واجلسور، طرابلس، بيا -3       

 .110، ص2000وثيق، الكتيب اإلحصائي، طرابلس، اهلياة الوطنية للمعوما  والت -4       

ومن خالل تت ع مراحل تنفيذ الطرع املع دة جنكد أن أككرب  سك ة تنفيكذ متك  خكالل اخلطكة         

كا سنويًا، 690حنو  1975-1973كا سنويًا مقار ة باخلطة الاالثية 1051بواقع  1980-1976التنموية 

حيكث   1985-1981ء اخلطكة التنمويكة اخلمسكية    كما استمر منو ش كا  الطرع بوترية مرتفعكة أثنكا  

 . (1)كا سنويًا1587كا، بواقع  7937زاد  أطوال الطرع املع دة بنحو 

ليا السكاحلية  ا األقكا إن التطور الذ  طرأ ظلى ش كة الطرع الربية   معيا أقاليا ال الد، السيم

،  تيجكة  ج الكوطين حقكق الكدم  زاد من درجة االتصال واالرت كاط بكني املراككز العمرا يكة املتنكاثرة، و     

وزظكا   لتمكدن وت ااملرو ة اليت يتصف بها النقل الرب  واتساع ش كاته، مما أسها    شكاط حرككة   

ة بيكة والشكمالي  لية الغراملدن وتزايد أظداد املدن ومنو أحجامها، السيما   املناطق الساحلية الشما

 الشرقية.

  لي يا وتكوزع شك كا  الطكرع إىل تركيكز      تشري العالقة بني توزع املدن واملراكز احلضرية

منو حركة النقل   املدن الرئيسة  تيجة تكوطن معيكا األ شكطة االقتصكادية بكالقر  مكن األسكواع        

واملوا ئ ال حريكة املهمكة، إذ أن أكاكر مكن ثالثكة أربكاع أطكوال الطكرع الربيكة ترتككز   املنكاطق            

املواعكال   كدث   املنكاطق املعروفكة بأ هكا      فإن التطور األسكاس لنشكاط النقكل و   الشمالية؛ ولذا 

مراكز جذ  رئيسة؛ حيث استطاظ  طرابلس وبنغاز  بسط  فوذهما الكامل ظلى األقكاليا اجملكاورة،   

                                                 

 .488ية، مرجع سابق، صأبو القاسا العزابي، الطرع والنقل الربى والتغري االقتصاد  واالجتماظي   اجلماهري (1)
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فمن دراسة تطور ش كا  الطرع واملواعال  يالحظ أ ها بدأ    طرابلس وبنغكاز ، ومنهكا امتكد     

النقكل وشك كا  الطكرع تتجكه   أغل هكا إىل      لتصل إىل مجيكع املراككز الرئيسكة األخكرى، فحرككة      

التمركز حول هاتني املكدينتني، بينمكا يككون تركزهكا بصكورة أقكل حكول املراككز واملكدن اإلقليميكة           

األخرى، ت عًا حلجا السكان والنشاطا  االقتصكادية واالجتماظيكة، ا طالقكًا مكن التكأثري املت كادل بكني        

ألولويكة   بنكاء الطكرع تعطكى للمنكاطق ذا  الكاافكة       توزع السككان وكاافكة الطكرع، ممكا يعكين أن ا     

 -السكا ية العالية، ولذا فكإن اإلقلكيا الشكمالي الغربكي أكاكر أقكاليا الك الد   كاافكة شك كا  الطكرع           

 (.23(، )22) تنياخلارط

 

 .1974( ش كة الطرع الربية املع دة   لي يا ظام 22خارطة )

 
 .200العزابي، الطرع النقل الرب  والتغري االجتماظي   اجلماهريية، مرجع سابق، ص املصدر: أبو القاسا
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 .2000يسة   ظام ( ش كة الطرع الربية   لي يا، وتوزع املدن الرئ23خارطة )                   

 
 .1985توكهلا، ا  سريفس، س مللمرحلة األساسية، تنفيذ وا تاج اسليتاملصدر: اهلاد  أبولقمة وفتحي اهلرام، األطلس التعليمي 
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الطريق الساحلي الطريق االسرتاتيجي الرئيس الذ  تتكد ظكرب أكاكر منكاطق الك الد كاافكة        عدُُّي

بالسكان، والشريان الرئيس لش كة الطرع   لي يا، فهو تر بأغلب املدن اللي يكة املهمكة   مشكال    

سككان لي يكا بشككل م اشكر، إذ يزيكد       % من مجلة85كا، وخيدم حنو 1900ال الد ملسافة تزيد ظن 

% مكن جممكوع سككان الك الد، كمكا أن أغلكب الطكرع        80ظدد سكان املراكز اليت تر بها فعاًل ظن 

 الرئيسة األخرى تعّد روافد له أو فروظًا منه.

قلكيا  صكادية إل يأتي بعده طريق س ها باااه الساحل الذ  يعتكرب ظصكب احليكاة والنهضكة االقت    

لطريكق ماكل   اء هكذا ا العديد من املراكز املدينية الصحراوية اليت استفاد  مكن إ شك  فزان، فهو تر ب

غكر    قصى جنكو  مدن سوكنة وهون وودان، كما أ ه تتد غربًا لريبط بني س ها ومدينة غا    أ

كان ألكف  سكمة مكن سك     400كا، وخيدم بشكل م اشكر حنكو   1250لي يا حيث يصل طوله إىل حنو 

، 2000يكة ظكام   % من مجلة سكان املدن اللي 7حا  اجلفرة، أو ما يعادل املدن   حوض فزان ووا

فكزان   ل إقلكيا ظك ة، حبيكث  يك ويعد هذا الطريق ماااًل ظلى أهمية شك كا  الطكرع   التنميكة اإلقليم   

يقني رإضافة إىل طك  مهمشًا حتى مت شق ش كة من الطرع الرئيسة والفرظية اليت تصله بشمال ال الد.

طريق لغربي، واإىل اجلنو ، هما: طريق طرابلس غدامس مرورًا مبدن اجل ل  آخرين مهمني يتجها

يكة األخكرى   ة والفرظإجدابيا الكفرة مرورًا بواحا  جالو أوجلة. ظالوة ظلى ظدٍد من الطكرع الرئيسك  

لس غريكان،  ريكق طكراب  ر االتصال بني لتلف املدن واملراكز العمرا ية   الدولكة، ماكل ط  يّساليت ُت

 مدن اجل ل الغربي.ومنها إىل 

 سهولة الوعول إىل املدن اللي ية واالتصال بينها:

سكهل  فاملدينكة األ  تت اين املدن اللي ية   سهولة الوعول إليهكا، ودرجكة االتصكال فيمكا بينهكا،     

ملسكافة،  حد من ا اتصااًل هي اليت تربطها بغريها من املدن أكار ظدد من خطوط املواعال  وأد ى

رى وبقيكة  مدينكة أخك   بينها وبني بقية املدن أقل من املسافة اليت تفصل بني أ حبيث تكون املسافة 

 املدن   الش كة احلضرية.

هناك ظدة طرع لقياس درجة سكهولة الوعكول واالتصكال منهكا احلكد األد كى مكن املسكافة أو         

ن االتصال امل ين ظلى الزمن الذ  يستغرقه الفرد للوعول من مدينة إىل أخرى. كما تكك سهولة 

ظمل مصفوفة للمسافا  اليت تفصل كل مدينة ظن املدن األخرى، ثا امكع املسكافا    ككل    

حيكث يشكري الكرقا     ،Shimbel Indexعف من املصفوفة أفقيًا، وهو ما يعرب ظنه مبؤشكر مش كل   

 ، كمكا هكو  (1)األعغر إىل املدينة األكار اتصااًل، بينما يشري الرقا األكرب إىل املدينة األقل اتصكاالً 

                                                 

 .115 -107سابق، ص ص ( ظوض يوسف احلداد، الطرع الفردية وش كا  النقل، مرجع1)



 233 

( الذ  ي ني مصفوفة املسافا  الفاعلة بني كل زوجكني مكن املكدن اللي يكة     40اجلدول )  م ني 

وأقاليا لتلفة من ال الد. منها سك ع مكدن تقكع   إقلكيا طكرابلس وهكي مكدن:        الرئيسة   مناطق 

غاز ، غريان،  الو . وس  مدن   إقليا بنغاز ، وهي: بنطرابلس، مصراتة، الزاوية، زوارة، عرباتة، 

ال يضاء، در ة، املرج، شحا . ومدينتان ظلى خليج سكر ، همكا: سكر  واجكدابيا. ومخكس مكدن         

 اإلقليا اجلنوبي، وهي: س ها، هون، غدامس، مرزع، غا .  

كورة، دن املكذ يالحظ من اجلدول املذكور وجود ت اين ك ري   درجة سهولة االتصال بني املك 

رين حنكو  ت كة العشك  ذا  املرت كة األوىل واملدينكة ذا  املر   حيث ي لكف مقكدار الت كاين بكني املدينكة     

قعكان  تدينتني مك كا. فاملدن العشر األوىل   سهولة االتصال متال ظقد اتصال مهمة، منهكا   17072

ث ي كًا، حيك  ظلى طر  خليج سر  هما: مصراتة واجدابيا ومدينة سكر  الكيت تقكع   مرككزه تقر    

يمني ني اإلقلك ىل، ممكا يؤككد ظلكى أهميتهكا كحلقكة وعكل بك       احتل  هذه املدن املراتب الاالث األو

. تكأتي  هكة ثا يكة  جوبينهما وبكني اإلقلكيا اجلنكوبي مكن      ،الشمالي الشرقي والشمالي الغربي من جهة

ة رابلس، ومدينك طك  إقليا بعدها مدينة طرابلس   املرت ة الرابعة، ثا مدن: الزاوية، عرباتة، زوارة  

مكا  حلي. بينواعال  مهمة بني مدن حوض فزان ومكدن الشكريط السكا   هون اليت تعترب كذلك ظقدة م

  ية. ن املدن الليمبغريها  تأتي مدينة بنغاز    املرت ة العاشرة بني املدن اللي ية   سهولة اتصاهلا

دينكة غكا    متاكل م و ،أما املدن العشر األخرى فهي أقل اتصااًل بغريها مقار ة باملكدن السكابقة  

ي مكن الك الد   ككا والواقعكة   الكركن اجلنكوبي الغربك     1500ة طرابلس أكاكر مكن   اليت ت عد ظن مدين

ع لي يكا  مشكال شكر   بالقر  من احلدود اللي ية اجلزائرية أقلها، ثا مدينكة طكربع الواقعكة   أقصكى    

رجكة  دا يعككس  بالقر  من احلدود اللي ية املصرية، ومدينة مرزع   أقصكى اجلنكو  اللي يكة، ممك    

 ن الرتابكط بكني  مك  وظًا ها مواقع هذه املدن. األمر الذ  جيعلنا  ؤكد ظلى أن هنااهلامشية اليت متال

التصكال بكني   سكهولة ا  ا تشار املدن واملراكز العمرا ية وبني كاافة الطرع اليت تسها بشكل كك ري   
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 النقل ال حر  ودوره   توزظا  املدن اللي ية ومنوها: -2

حبريكة يصكل    إن ملوقع لي يا اجلغرا  ظلى الساحل اجلنوبي لل حر األبيض املتوسكط وبواجهكة  

، دوره   تطكور املكدن السكاحلية اللي يكة كعقكد ظلكى طكرع املواعكال          ككا  2000طوهلا إىل حنكو  

مما تطلب ضرورة تطوير موا اها ال حرية لتسهيل ارت اطها بالعا  اخلارجي، األمكر الكذ  لكه     ،العاملية

وبالنير إىل امليزا  الكيت  أهمية بالغة ظلى مياهر التنمية   ال الد   املاضي واحلاضر واملستق ل، 

يتصف بها النقل ال حر  باظت اره أرخص أ واع النقكل اكتسك   الككاري مكن املواقكع السكاحلية أهميكة        

 ًاللطرع الربية مع حمطا  النقل ال حر . فقدتًا كا   املكوا ئ اللي يكة منطلقك    ىخاعة باظت ارها ملتق

قة وعل ومنطقة ظ ور لك الد مكا وراء الصكحراء    للقوافل التجارية باااه اجلنو ، حيث كا   لي يا حل

ووسط القارة األفريقية إىل موا ئ أوربا أيام اارة القوافل اليت تكأتي مكن وسكط أفريقيكا وغربهكا ظكرب       

مال موا ئ طرابلس ول دة وعرباتة وسر . إضكافة إىل أن تلكك املكوا ئ     ،الصحراء إىل املوا ئ اللي ية

ي يا بالعا  اخلارجي؛ وهلذا فقكد مّالك  تلكك املكوا ئ مراككز للنمكو       ال حرية متال اليوم  قاط اتصال ل

مكن تطكوير    1990-1970العمرا ي والتطور التنمو ، إذ متكنك  الدولكة خكالل الفكرتة املمتكدة مكابني       

 3.6املوا ئ القدتة واستحداث موا ي جديدة، مما أسها   رفع القدرة االستيعابية للموا ئ اللي ية مكن  

، بزيادة بلغ  1990مليون طن ظام  11.5، ثا إىل 1980مليون طن ظام  7.0إىل  1970م مليون طن ظا

 (. 24خارطة ) -(1)مليون طن خالل الفرتة املذكورة 8حنو 

لقد ارت ط  بعض املدن والتجمعا  العمرا يكة واملراككز الصكناظية بكاملوا ئ والنقكل ال حكر        

اارية أم  فطية أو موا اًا للصيد، السكيما مينكاء قصكر     أكا   موا اًا ظلى امتداد الساحل اللييب سواء 

محد   مصكراتة، ومكوا ئ رأس األ كوف والربيقكة والزويتينكة النفطيكة. إضكافة إىل مكوا ئ اخلمكس          

وطرابلس والزاويكة وزوارة ظلكى السكاحل الغربكي، ومكوا ئ بنغكاز  ودر كة وطكربع ظلكى السكاحل           

نغكاز  بكأكرب  صكيب مكن حرككة السكفن، إذ بلكف        الشرقي. حيث استأثر كل مكن مينكاء طكرابلس وب   

% من جمموع حركة السفن التجارية اليت دخل  املوا ئ اللي يكة  90أكار من  1979 صي هما   ظام 

 .(2)% من كمية الواردا  اليت دخل  ظرب تلك املوا ئ85وحنو 

ظدد سككان   وتالحظ أهمية املوا ئ اللي ية   توزظا  املدن وتركزا  السكان فيها، حيث بلف

% مكن جممكوع سككان    58، أ  مكا يعكادل   2000 سكمة ظكام    2754600مدن املوا ئ   لي يا حوالي 

مما يشري إىل الكدور الكذ  لع تكه املكوا ئ   جكذ  السككان،  تيجكة         -(41جدول ) -املدن اللي ية 

 توطن النشاط الصناظي والتجار  قربها ودوره   منو مدن املوا ئ وتطورها.  

                                                 

 .513اجلماهريية دراسة   اجلغرافية، مرجع سابق، ص  أبو القاسا العزابي، النقل،  (1)

 .513املرجع السابق  فسه، ص (2) 
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 .2000توزظا  السكان   مدن املوا ئ اللي ية ظام ( 42جدول )
 ظدد السكان املدينة

 1275500 طرابلس

 629800 بنغاز 

 248600 مصراتة

 207100 الزاوية

 115200 اخلمس

 92500 طربع

 77600 در ة

 68800 زوارة

 26500 الربيقة

 13000 رأس األ وف

 2754600 اجملموع

 (.8املصدر: بيا ا  اجلدول )

 ( توزع مدن املوا ئ واملطارا    لي يا24خارطة )                

 

 . 506املصدر: أبوالقاسا العزابي، النقل،   كتا  اجلماهريية: دراسة   اجلغرافيا، مرجع سابق، ص
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 املوارد االقتصادية وأثرها   توزع املدن اللي ية: -3

اللي يكة   ار املكدن من أ شطة اقتصكادية دورًا مهمكًا   ا تشك   لعب ظامل توزع املوارد وما عاح ه 

 ميكة، أو موقكع   كا  التن وتوزع مواقعها ت عًا ال تشار وتوزع تلك املوارد واأل شطة االقتصادية وإمكا

 دظا منوها.تيازا  تاملدينة بالقر  من املوارد الط يعية واالقتصادية، الذ  تنحها تسهيال  وام

يكة  ق الداخلناطامل لس عينا  إىل إحداث تنمية إقليمية شاملة، السيما  سع  لي يا منذ مطلع ا

 ، ظالوة ظلكى ة جغرافيًامساحة ال الد وتناثر السكان   مناطق مت اظد اتساع، وقد جاء ذلك  تيجة منها

 مشكة، أ وى املعيختلف بعض املناطق الداخلية ظن املناطق الساحلية   الشمال سواء  من حيكث مسكت  

حماولكة   نمو  إىلفر اخلدما ، وهو ما حدا بالقائمني واملسؤولني ظن التخطيط التادى تومن حيث م

مها ظكن طريكق   د وأقاليوضع اخلطط االقتصادية اليت من شأ ها حتقيق التنمية الشاملة لكل مناطق ال ال

د لك ال اف منكاطق  توزيع دخل النفط كاروة وطنية وحق ط يعي لكل فرد بطريقة أكار ظداًل بكني لتلك  

لنمكو  ا ولكة مكن   لضمان دوام التنمية واستمراريتها حتى بعد  ضو  الكنفط والوعكول إىل معكدال  مق   

لتوازن بكني  حتقيق ا االقتصاد  ظن طريق رفع كفاءة استخدام املوارد االقتصادية املتاحة بشكل يضمن

 ة مكن لدولك من جا ب، وتكوزظها اجلغكرا  ظلكى لتلكف منكاطق ا      ظدد السكان و شاطها االقتصاد 

 جا ب آخر.

وظكدم  اديكة   كا  امل اتسا االقتصاد اللييب ق ل اكتشاف النفط بالتخلف والفقر  تيجكة قلكة اإلمكا  

اهل كا  مكن   ى املكنح و بشكل أساس ظلك  اقتصاد لي يا املوارد الط يعية، حيث اظتمدالقدرة ظلى استامار 

  رفكع   ةإل تاجيك اقتصكادية  الدول األجن ية، األمر الذ  كان مكن  تائجكه تكد ي مسكاهمة القطاظكا  اال     

ملائيكة  ملكوارد ا ، فالزراظكة ظلك  تعكا ي مكن ضكعف القكدرة اإل تاجيكة للرتبكة و كدرة ا         مستوى املعيشة

د اخلكام  املكوا اف اكتشك واليروف املناخية الصع ة، كما أن النشاط الصناظي كان حمكدودًا  تيجكة ظكدم    

اكتشكاف    الد بعكد صكاد  الكذ  شكهدته الك    وقلة رأس املال و قص القوى العاملة؛ غري أن التطكور االقت 

املة قتصكادية شك   هضكة ا  وبكدأ  اقتصكاد الك الد ومسكارها التنمكو ،       النفط أدى إىل تغريا  جذرية 

غكرا   التكوزع اجل  عكورة   الداخليكة والواحكا ، ممكا أثكر     املنكاطق  تضمن  اهتمامًا متزايدًا بتنميكة  

لعشكرين  ن القكرن ا   تكن ق ل مطلع الس عينا  مك لسكان لي يا وظهور مناطق جديدة للرتكز السكا ي 

لكيت بكدأ    امتالها واحا  حوض فزان وواحا  حوض اجلفرة وجالو، فضاًل ظكن األهميكة   موجودة، 

ئيسكة،  رتنمويكة   متالها املنطقة الساحلية خلليج سر ، وت عًا لذلك قسم  الك الد إىل مخكس منكاطق   

حلي األوسكط،  الشكريط السكا   (3)ساحلي الشرقي، الشريط ال (2)الشريط الساحلي الغربي،  (1)هي: 

 منطقة واحا  حوض فزان. (5)امتداد اجل ل الغربي،  (4)

ا عكس التطور الذ  شهده االقتصاد اللييب ظلى حجا االستامار التنمو    لتلكف قطاظكا    

بلككف  صككيب ، ومليككون د.ل 45630حنككو  2000 -1970االقتصككاد الككوطين الككذ  بلككف خككالل الفككرتة  
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أ  مكا  مليكون د.ل،   12729.2التعكدين( حنكو    -الصكناظة   -تامارا    القطاظا  اإل تاجيكة )الزراظكة   االس

 (.42% من إمجالي االستامارا  املنفذة خالل الفرتة املذكورة، كما هو م ني   اجلدول )27.8 ته س 

 .2000-1970( االستامارا  املنفذة حسب القطاظا  خالل الفرتة 42جدول )

 التوزيع النسيب % قيمة باملليون دينارال القطاع

 15.9 7255.6 الزراظة

 11.9 5411.4 الصناظة

 0.1 62.2 التعدين

 13.9 6321.9 املواعال  والنقل

 11.1 5072.8 اإلسكان

 11.5 5242.8 الكهرباء

 35.6 16263.7 باقي القطاظا 

 100.0 45630.0 اجملموع

  منشورة.، إحصاءا  غري2000-1970ير متابعة تنفيذ امليزا ية العامة املصدر: اللجنة الشع ية العامة، تقر

 توزع املدن اللي ية:  عد ية وأثرها املوارد امل -أ

عد ية أحد العوامل اليت أثر    توزع املدن اللي ية وت اين ا تشارها، فهكي تكؤثر   تشكل املوارد امل

اليت تؤثر بدورها   قيام املدن وتطورهكا،   ،ظيةبطريقة م اشرة   اجتذا  األ شطة االستخراجية والصنا

 وبككالرغا مككن أن اجلماهرييككة متتلككك ثككروا  معد يككة حمككدودة تنحصككر قيمتهككا   تسككخريها خلدمككة

، فقكد  الصناظا  احمللية، باستاناء الاروة الامينة اليت متالها االحتياطا  الك رية من النفط والغاز الط يعكي 

األثر ال الف   التغريا  اليت حدث  ظلى توزع املكدن اللي يكة وتطكور     نياالقتصادي ينهلذين املورد كان

، وبعدها توال  االكتشكافا  حتكى   1959إال حدياًا ومنذ ظام  ا  يكتشف هماأحجامها، فعلى الرغا من أ 

الغاز الط يعي فيصكل   ، أما احتياطي1996مليار برمل ظام  29.5بلغ  كمية االحتياطي من النفط حوالي 

الط يعي مكن احلقكول   ش كا  من األ ابيب لنقل النفط والغاز  ، وقد مت مّد(1)3مليار م 1310حنو إىل 

النفطية إىل املصا ع وموا ئ التصدير اليت بلف ظكددها سكتة مكوا ئ، وهكي: احلريقكة، الزويتينكة، الربيقكة،        

فط اخلككام تصككدير الككن رأس األ ككوف، الزاويككة، أ شككا  خصيصككًا بعككد اسككتخراج الكك رتول ليككتا ظربهككا  

النفطية بعد تنقيتها وتكريرهكا. وقكد أدى اكتشكاف الكنفط إىل إقامكة العديكد مكن الصكناظا           واملشتقا 

ارت طك    ال رتولية وال رتوكيماوية واملوا ئ النفطية، مما أسها    شكأة وتطكور العديكد مكن املكدن الكيت      

ورأس األ كوف والزويتينكة    بوجود تلك الصناظا  واملوا ئ، كما هي احلال بالنس ة ملكدن والربيقكة  

 النفطية.

                                                 

 .50، مرجع سابق، ص1999اهلياة الوطنية للمعلوما  والتوثيق، تقرير التنمية ال شرية   لي يا  (1)
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 ( توزع اخلاما  املعد ية وموارد الطاقة   لي يا25خارطة )

 

 -، اسكتوكهلا ي مكا  سكريفس  تنفيذ وإ تاج اسكتل  األساسية،املصدر: اهلاد  أبو لقمة وفتحي اهلرام، األطلس التعليمي ملرحلة 

 .48، ص1985السويد، 

 توزع املدن اللي ية:  وأثره  النشاط الزراظي - 

توزع املدن اللي ية إىل وجود ارت اط بينها وبني توزع اإلمكا كا  الزراظيكة   لي يكا،    خارطة تشري 

فالعديكد مككن تلككك املككدن كا ك  متاككل بلككدا  أو قككرى زراظيكة ومراكككز لتقككديا اخلككدما  للسكككان    

ا بالنسك ة ملكورد  امليكاه والرتبكة، إذ ال     املزارظني رغا اإلمكا ا  احملدودة للمكوارد الزارظكة، السكيم   

 - % مكن مجلكة مسكاحة الك الد    1ال تتعكدى   قليلةمتال األراضي الزراظية أو القابلة للزراظة سوى  س ة 

% ، بينمكا  0.2 وبنسك ة  ًاهكتكار  404017ة تحيث تشكل أرضي الزراظة املروية ما مسكاح  - (43جدول )
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% مكن مجلكة   0.8  ته سك   و مكا أ، ًاهكتكار  1284641ية( حنو بلغ  مساحة أراضي الزراظة املطرية )ال عل

 مساحة ال الد، اليت يرت ط توزظها ارت اطًا ك ريًا مبعدال  هطل األمطار السنوية.

ل يكة  يسكة لغا مّال  الزراظة خالل الفكرتا  الكيت سك ق  اكتشكاف الكنفط وتصكديره احلرفكة الرئ       

القكوى العاملكة    % مكن 70ريفية بدوية، كما أن % من سكان لي يا حياة 80يعي  حنو كان السكان، إذ 

د ي الكذ  ال  اظكي املتك  كا   تشتغل   الزراظة اليت يغلب ظليها الطابع التقليد ، حيث اإل تاج الزر

ما اظتمد  دربة، كيكاد ي لف حد الكفاف،  تيجة قلة املوارد وضعف رأس املال، وغيا  العمالة امل

غكر    لي   مشكال احنصر    النطاع الساحفقد وبالتالي  الزراظة ظلى كميا  األمطار اهلاطلة ،

د ظلكى  لكيت تعتمك  ل الد ومشاهلا الشرقي، إضافة إىل وجكود  كوع مكن الزراظكة املرويكة املسكتقرة ا      ا

هكي تنتشكر   را يكة؛ ف استخراج املياه اجلوفية بالطرع والوسائل ال دائيكة، وخاعكة قكر  املراككز العم    

در كة،  بنغاز  ووراء والقره بوللي واخلمس وزلينت ومصراتة حول طرابلس والزاوية وعرمان وتاجو

 حيث مّال بعض تلك املراكز آ ذاك قرى أو مراكز خدما  للسكان املزارظني.

 .1993( استخداما  األراضي   لي يا ظام 43جدول ) 

 النس ة املساحة باأللف هكتار منط االستخدام 

 0.04 60 احلضر  )العمرا ي(

 1.01 1689 ةاألراضي الزراظي

 4.30 7101 األراضي الرظوية

 0.32 500 أراضي الغابا  واألحراج

 94.33 155650 األراضي الصحراوية

 100.0 165000 اإلمجالي

 يكا،  ة الداخلية   لياطق القروياملصدر: مصلحة التخطيط العمرا ي، أما ة اللجنة الشع ية العامة لإلسكان واملرافق، تطوير املن

 .2ا املتحدة للمستوطنا  ال شرية)هابيتا (، تقرير غري منشور، طرابلس، صمركز األم

الركود ظا ى منها القطاع الزراظي إىل حالة من العائدا  النفطية بأدى ارت اط القطاع احلضر  

مكن الريكف إىل    ة واسكعة هجكر  ا إىل إحداث تيارمن القرن العشرين، وقاد حتى أواخر الستينيا  

بدأ  اجلهكا  املسكؤولة   الدولكة تسكعي إىل     الس عينيا  من القرن العشرين  ، ومع مطلعاملدينة

حتقيق تنمية زراظية متكاملة من خالل تنميكة املكوارد الط يعيكة وال شكرية وزيكادة اإل تكاج الزراظكي،        

والتوسع   الزراظة املروية   مناطق سهل اجلفارة وسكهل بنغكاز  واجل كل األخضكر والواحكا       

خطط التنمية الزراظية إقامة قرى وامعكا  بشكرية مسكتقرة   املنكاطق     د تضمن  فقالصحراوية، 

الريفية والصحراوية، وأقيم  العديد من املشاريع الزراظية اإل تاجيكة واالسكتيطا ية الكيت تهكدف إىل     

، زيادة الرقعة الزراظية لرفع املستوى املعيشي للمزارظني وتشجيع اسكتقرارها   املنكاطق الريفيكة   

 2000 -1970 املمتدة مكابني  بلغ  قيمة االستامارا    جماال  التنمية الزراظية خالل الفرتة حيث
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% مكن مجلكة االسكتامارا  التنمويكة املنفكذة خكالل الفكرتة        16 تهو ما  س أمليون د.ل،  7255.6حنو 

. األمككر الككذ  كككان مككن  تائجككه حككدوث توسككع   (1)مليككار د.ل 6.45املككذكورة ال الغككة أكاككر مككن 

والقابلة لالستزراع وإحداث تنمية متواز ة   ال الد، وقد حكدد  مخسكة أقكاليا     ةاملساحا  الزراظي

طرابلس واجل ل األخضر وفزان والكفكرة والسكرير وسكهل     :جغرافية للتنمية الزراظية، مشل  مناطق

 فيهكا. لكٍل منها إمكا اتها اليت أسهم    منو وتوزع العديكد مكن املكدن     ،سر  )الصلول اخلضر(

 . (26اخلارطة )( ، و44) كما ي ينها اجلدول

 ( توزع مساحا  األراضي الزراظية   لي يا باهلكتار.44جدول )

 مجلة األراضي الزراظية أراضي الزراظة ال علية أراضي الزراظة املروية اإلقليا

 823630 533160 290470 إقليا طرابلس الزراظي

 711728 703988 7740 إقليا اجل ل األخضر الزراظي

 78716 - 78716 إقليا فزان الزراظي

 63297 47497 15800 إقليا خليج سر  الزراظي

 11287 - 11287 إقليا الكفرة والسرير الزراظي

 1688658 1284641 404017 اجملموع

 .80-49، طرابلس ص ص 1995 املصدر: اهلياة الوطنية للمعلوما  والتوثيق،  تائج حصر احلائزين الزراظيني وحيازاتها الزراظية

 إقليا طرابلس الزراظي: -1 

 الك الد،   الزراظكي   الزراظيكة   لي يكا، ومرككز ثقكل اإل تكاج      قكاليا من أها األقليا هذا اإليعّد 

 متد من مدينةاحلي املفر اليروف الط يعية املالئمة للزراظة فيه، السيما النطاع الساتو وذلك بس ب

يت تعتمكد  لكايفكة، الك  الذ  تال  طكاع الزراظكة املرويكة ا   ومصراتة شرقًا، عرباتة غربًا وحتى مدينة 

اكهككة وأشككجار الف  ظلككى امليككاه اجلوفيككة كمصككدر رئككيس للميككاه، حيككث تسككود زراظككة اخلضككروا 

 إىل هكذا  واحلمضيا  واحملاعيل الغذائيكة. لقكد أسكها ذلكك   جكذ  السككان والقكوى العاملكة        

أغلب مسكاحة   طار ويشغلالزراظة ال علية اظتمادًا ظلى مياه األمالنطاع، إضافة إىل  طاع آخر تسوده 

نحدراتكه  لغربي ومااإلقليا، السيما   القسا اجلنوبي لسهل اجلفارة وسهل مصراتة، وسفوح اجل ل 

 الشمالية.

% مكن مجلكة األراضكي    49هكتار، تشكل مكا  سك ته   ألف  823.6طرابلس الزراظي حنو  إقليايشغل 

مكا  السكاحلي، و  متالها منطقكة الزراظكة املرويكة    طكاع الشكريط      ًاهكتار 290.5منها  الزراظية   لي يا،

% من مساحة املنطقة الزراظية   مشال غر  لي يا، وفيه ترتكز العديد من املدن املهمة 35.5 ته س 

                                                 

 (.44بيا ا  اجلدول ) (1)
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، الزاويكة، املايكة   مدينة تتمال   مدن: العجيال ، عكرباتة، عكرمان،   15بلف ظددها حيث   ال الد، 

الزهراء، الناعكرية، املعمكورة، العزيزيكة، طكرابلس، القكره بكوللي، قصكر األخيكار، اخلمكس، زلكينت،           

وقد أد  الكاري من هذه املدن وظائفها كمراكز للخكدما  األساسكية والتسكويق وتكدظيا     ومصراتة، 

 % من مجلكة سككان  50  س تهوما أألف  سمة،  2370حنو  ابلف جمموع سكا هالنمو الزراظي، حيث 

% 91، وبلغ   س ة التمدن   هكذا النطكاع الزراظكي    2000ألف  سمة ظام  4767ال الف  ،املدن اللي ية

ممككا يعككين أن الكاافككة  ألككف  سككمة خككالل العككام املككذكور.  2589.5مككن جممككوع سكككا ه ال ككالف   

 .2 سمة   كا 890 سمة  اهلكتار، أو  90.8  هذا النطاع الزراظي بلغ   ()الفيزيولوجية

ساحة منطقة % من مجلة م64.7 ألف هكتار، أو 533.1 طاع الزراظة ال علية مساحة ت لف  يشغل

ة، وهكي:  مدينك  16 طرابلس الزراظية، وهو ي دو أقل   كاافة سكا ه وأظداد مد ه، حيث توجد ضمنه

 كاو، باكر   ك، تيجكي،  زلطن، رقدالني، زوارة، اجلميل، غريان ، ترهو ة، يفرن، مسكالتة،  كالو ، جكادو   

% مكن  57 سك ته   أو مكا  ألكف  سكمة،   428.3لغنا، الرج ان، الز تان، الرحي ا ، بلف جمموع سككا ها  ا

جيكة سكّجل    وبكاافكة فيزيولو  ،2000 سمة ظكام   692460جمموع سكان هذا النطاع الزراظي ال الف 

هكو  ، و2 سمة   كا 839. مما يعين أن الكاافة الفيزيولوجة   إقليا طرابلس بلغ  2 سمة   كا 160

يكه مقار كة   املكدن ف  ما يعكس األهمية واإلمكا ا  اليت يتمتع بها هذا اإلقليا جلذ  السكان وترككز 

 بغريه من أقاليا ال الد األخرى.

راككز  زحكف امل  السكريع   هكذا اإلقلكيا أدى إىل    سكع العمرا كي  وتغري أن التزايد السككا ي وال 

مكن مدينكة    ي املمتديما   النطاع الساحلالعمرا ية ظلى مساحا  واسعة من األراضي الزراظية، الس

ى إىل ممكا أد ا عرباتة وحتى مدينة مصراتة، إضكافة إىل مكا تعا يكه املنطقكة مكن اسكتنزاف مواردهك       

 .حدوث ظاهرة التصحر   هذا اإلقليا

 إقليا اجل ل األخضر الزراظي: -2

كا ي، وتتد مكن خلكيج   املرت ة الاا ية من حيث األهمية الزراظية والرتكز السهذا اإلقليا  تل 

ككا، حبيكث يغطكي منطقكة اجل كل       400الكك  ال م ة شرقًا حتى مدينة قمينس غربكًا، وملسكافة تنكاهز    

ألكف هكتكار،    711.7األخضر وسهل بنغاز ، وت لف مساحة األراضي الزراظية ضمن هذا اإلقليا حنو 

لكف هكتكار أراٍض مرويكة،    أ 7.7% من مجلة األراضي الزراظية   ال الد، منهكا  42.1تشكل ما  س ته 

                                                 
 ظدد السكان   منطقة ما                                              

   ))-   كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   =الكاافة الفيزيولوجية 
  مساحة األراضي الزراظية    فس املنطقة                                      

 ظدد السكان   منطقة ما                                             
 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك         =ْ ْ ْ الكاافة احلسابية   -       

 املساحة الكلية لنفس املنطقة                                            
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ترتكز بشكل خاص   سهل بنغاز  وشرع مدينة در ة وسهل املكرج، بينمكا ت لكف مسكاحة أراضكي      

 .ألف هكتار 704الزراظة ال علية حنو 

سككان   % مكن جممكوع  21.7 سكمة، أو مكا  سك ته    ألف  1181.8يسكن هذا اإلقليا الزراظي حنو 

، األمكر الكذ     2ا سكمة   كك   166يولوجية فيه بلغ  حنكو  ، هذا يعين أن الكاافة الفيز2000لي يا ظام 

و منك    ا كي عمريشري إىل أهميته كمنطقة جذ  سكا ي، حيث أسكها التزايكد السككا ي والتوسكع ال    

دن: بنغكاز ،  مك مدينكة تشكمل    17املزيد من املدن وزيادة أحجامها، إذ يوجد   هذا اإلقلكيا حنكو   

مسكة،   ة، تكاكنس، ال يضكاء، شكحا ، سوسكة، الق كة، مرتوبك     سلوع، املقرون، األبيار، تكوكرة، املكرج،   

، 2000ألف  سكمة ظكام    1132.3طلمياة، األبرع، أم الرزم، ظمر املختار، العويلية، وبلف ظدد سكا ها 

  إقلكيا اجل كل   ، وهكذا يعكين أن  سك ة التمكدن     % من جمموع سكان املدن اللي ية23.8أو ما  س ته 

 .%95.8حنو  األخضر بلغ  خالل العام املذكور

 ( املناطق الزراظية   لي يا.26خارطة )

 
القتصكادية  التحكوال  السياسكية وا   1999-1969ظامكًا   30املصدر: ع حي قنوص وآخكرون، لي يكا الاكورة      

 .270واالجتماظية، مرجع سابق، ص
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 إقليا فزان الزراظي:  -3

طك  األراضكي   قكد ارت  واألقكاليا الزراظيكة   لي يكا،     املرت كة الاالاكة بكني    أتي هذا اإلقليا  وي

مكن   دوتشمل العديك  الزراظية   إقليا فزان بأماكن وجود الواحا  واألودية   جنو  غر  ال الد،

سكاحة  ، ت لكف م املناطق الزراظية   احلوض مال واد  الشاطئ وواد  احلياة ومرزع وس ها وغكا  

إقليا حوض فكزان   و  مقابل ذلك بلف ظدد سكان .ًاهكتار 67871األراضي الزراظية   هذا اإلقليا 

ور الكذ   ، وهكذا يؤككد الكد   2 سكمة   ككا   445، وبكاافة فيزيولوجية بلغ  2000 سمة ظام  350330

يكاة  حقلكيا مكن   لع ته الواحا  الزراظية   جذ  السكان، وحتول حيكاة الككاري مكن سككان هكذا اإل     

 إلقلكيا  تيجكة  ده هكذا ا وخباعة بعد التوسع الزراظي الذ  شه ،ال داوة واالرحتال إىل حياة االستقرار

  الفكرتة   عك ح  مكدن  إ شاء العديد من املشاريع الزراظية واملراكز اخلدمية التابعكة هلكا، والكيت أ   

ا ها حلرفكة  مارسة سكك األخرية، حيث ينتشر   هذا اإلقليا العديد من املدن اليت ارت ط   شأتها مب

ار ، راك، أوبك بك حراوية وبعكض الصكناظا  التقليديكة، فهكو يضكا مكدن: سك ها،        الزراظة والتجارة الص

مكوع ظكدد   ل كالف جم امرزع، إدر ، الغريفة، تراغن، غا ، أم األرا ب، القطكرون، واد  ظت كة، بكرقن،    

سك ة التمكدن     % من مجلة سكان املدن اللي ية، وتصل  6.6 سمة، ومبا تاثل ألف  294.8سكا ها 

 %.  84حنو هذا اإلقليا إىل 

 إقليا خليج سر  الزراظي: -4

ضكي الزراظيكة   ة األراوت لف مسكاح تتد هذا اإلقليا من مدينة بين وليد غربًا حتى اجدابيا شرقًا، 

زراظيكة    % مكن مجلكة األراضكي ال   3.7تشككل حنكو   ألف هكتار،  63.3املستصلحة   هذا اإلقليا 

 هكتارًا للزراظة ال علية. 47497وهكتار للزراظة املروية  15800منها  لي يا، 

هكذا   زراظكي   ل  ظائقكًا أمكام التوسكع ال   ملائية   إقلكيا خلكيج سكر  شككّّ    اإن  درة املوارد 

بلكف  ، إذ  ة اجلافةاإلقليا، حيث احنصر  األراضي الزراظية   مناطق الواحا  وظند مص ا  األودي

% مكن جممكوع   7.3مكا يعكادل   ألكف  سكمة، أو    397.7هذه املنطقة حنو  ونيقطنظدد السكان الذين 

 كدرة  ك أثكره    األمر الكذ  تكر  ، 2 سمة كا 628، وبكاافة فيزيولوجية بلغ  2000ظام  سكان ال الد

 367.1وع سككا ها  مدينة، بلكف جممك   11حيث بلف ظدد املدن   هذا اإلقليا املدن وقلة ظدد سكا ها، 

يا وبكين وليكد   ة، باسكتاناء اجكداب  ألكف  سكم   26ألف  سمة، وهي مدن عغرية ال يزيد ظدد سكا ها ظكن  

تق ل،   املسك  وسر ، غري أن العديد من هذه املدن متتلكك إمكا كا  كك رية للنمكو وزيكادة سككا ها      

دن: ملك ل بالنسك ة  بالصناظا  ال رتوليكة والكيماويكة، كمكا هكي احلكا     تطورها وخباعة تلك اليت ارت ط 

ة بعكد أن  فكرتة األخكري  مدينكة سكر    ال   ههدت  شذلالك ري ا التطورالربيقة، ورأس األ وف. إضافة إىل 

ا عليكا إليهكا ممك   دارا  المركزًا إداريًا ذو أهمية وطنية )لعموم ال الد( حبكا  قل العديد من اإلأع ح  

 جعل هلا بعض عفا  العاعمة من الناحية السياسية واإلدارية.
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 إقليا الكفرة والسرير: -5

ة للزراظكة  بكة الصكاحل  الرتا فيهك فر ا  األماكن الكيت تتكو   قلياتنتشر األراضي الزراظية   هذا اإل

 11287ىل إحيكث تشكغل مسكاحة تصكل     كميا  كافية من املياه اجلوفية قري ًا من سكطح األرض،  و

مكن املشكاريع    دٍدظك ضكمنه  % من مجلة األراضي الزراظية   الك الد، ويقكع   0.7هكتارًا، أو ما  س ته 

ثرة     املتنكا  ي، والذ  يهكدف إىل تكوطني سككان الواحكا    الزراظية، مال مشروع الكفرة االستيطا

ضكا هكذا   ي كمكا تكاج.  املنطقة، وحتويلها إىل سكان مزارظني، إىل جا ب التوسع الزراظي وزيادة اإل 

 سكمة ظكام    76200 اإلقليا أربع مدن، هي: الكفرة، تازربو، جكالو، أوجلكه، بلكف جممكوع السككان فيهكا      

 .2 سمة كا 670 سمة   اهلكتار أو  7.6 ، وبكاافة فيزيولوجية بلغ 2000

 

 النشاط الصناظي وأثره   توزع املدن اللي ية: -جك

املكدن     وتوزظكا   عّد النشاط الصناظي من األ شطة االقتصادية املهمة للتطور والنمو احلضكر  ُي

ايككة بدحتككى ي يككة وضككعيف التككأثري   تككوزع املككدن الل هامشككيًاالصككناظي قككد بقككى دور النشككاط لي يككا، و

 الس عينيا  من القرن العشرين، ويرجع ذلك إىل ظدة أس ا  منها:

  يعيشكون   سكا ها يةل ا قص رأس املال، حيث كا   لي يا من أكار بالد العا  فقرًا، إذ كان غ -1

 ظروف اقتصادية سياة   تسمح بقيام عناظا  مهمة.

لك الد  رها   مسكاحا  شاسكعة مكن ا   عاملة، وذلك لقلة ظدد السكان وا تشاظدم وجود القوى ال -2

 .والرظي واظتماد غال يتها ظلى حرفيت الزراظة

ضككعف  ىلباإلضككافة إمككديين طككرابلس وبنغككاز ،  ظلككى اواقتصككاره ةحمدوديككة السككوع احملليكك -3

 ش كا  النقل.

اظتمككد هيكككل النشككاط الصككناظي ظلككى منشككت  عككناظية  ذا  طاقككا  حمككدودة، حيككث تشككري 

 460مؤسسكة، منهكا    36938 الصناظية كانإىل أن ظدد املؤسسا   1964ام لع ةاإلحصاءا  الصناظي

. أمكا بقيكة املؤسسكا  فتقتصكر ظلكى      (1)ظكامالً  20منها أكاكر مكن   واحدة  مؤسسة فقط يشتغل بكل

يعمل   الواحدة منها أقل من مخسة ظمال أحيا ًا، ظالوة ظلى أ هكا كا ك    )ور ( منشت  عغرية 

  إ تاجها، فهي تقوم ظلى احلرف اليدوية اظتمكادًا ظلكى بعكض املكواد      بدائية   أسالي ها وحمدودة

 أكا     اتية أم حيوا ية أو معد ية. اخلام احمللية سواء 

 شكري بيا كا   طرابلس وبنغاز  ومصكراتة ودر كة، حيكث ت   كٍل من كا   معيا الصناظا  ترتكز   

% 77رابلس وبنغاز  اسكتحوذتا ظلكى   ىل أن  مدينيت  طإ -( 45جدول ) - 1956التوطن الصناظي لعام 

 % من ظدد العاملني   النشاط الصناظي.90من ظدد املنشت  الصناظية و

                                                 

 .226سا  احلجاجي، لي يا اجلديدة، مرجع سابق، ص (1)
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 .1956( التوطن الصناظي   لي يا لعام 45جدول )

 العمالة   النشاط الصناظي املنشت  الصناظية املدينة

 النس ة العدد النس ة العدد

 79 11493 57 1773 طرابلس

 11 1631 20 628 بنغاز 

 10 1380 23 720 املدن األخرى

 100 14504 100 3121 اجملموع

 .437، ص1960املصدر: ال نك الدولي لإل شاء والتعمري، التنمية االقتصادية   لي يا 

ويكا   ًا مكن أول ا طالقك من القرن العشرين لي يا تشهد  هضة عناظية مع بداية الس عينا  أخذ  

ويكع  وراء تن يها، الكيت تهكدف إىل حتقيكق توسكع عكناظي سكريع، سكعياً       سياسة التوجه االقتصاد  ف

قكاباًل   ه مكورداً مصادر الدخل وتقليكل االظتمكاد الكلكي ظلكى املكورد النفطكي للكدخل القكومي باظت كار         

دافعكًا   هباظت كار ا يتعكاظ دور الصكناظة  أخكذ  للنضو  مستق اًل وأسعاره   السوع العامليكة متذبذبكة، و  

ف السكلع  مكن لتلك   قتصادية واالجتماظية من  احية، ولسد حاجا  السكوع احملليكة  لعملية التنمية اال

ادها وإظطكاء  ميكة اقتصك  لتحقيق االكتفاء الذاتي من  احية ثا يكة، وهلكذا بكدأ  الدولكة   تن     الصناظية

تصككاد  مككن اقبككداًل األولويككة لالسككتامار الصككناظي وحتويككل االقتصككاد الككوطين إىل اقتصككاد إ تككاجي 

مليكون   5411حنكو   2000-1970يث بلغ  االستامارا  الصناظية املنفذة خالل الفكرتة  ، حاستهالكي

 % من مجلة االستامارا  املنفذة خالل الفرتة املذكورة. 12د.ل مّال  

نهكا    ة وتوطيإىل توسكيع  طكاع الصكناظ    خالل هذه املرحلة هدف  التنمية الصناظية   لي يا

 لةلتنميكة الشكام  اتيجية ا، وحتقيقًا السكرت   أواًلتواها االقتصادمناطق لتلفة من ال الد للرفع من مس

لكى خلكيج   ظ لواقعة، وأع ح  بعض املدن ذا  وظيفة عناظية، كما هي احلال بالنس ة للمدن اثا يًا

نيع كريكر وتصك  سر ، واليت ترجع  شكأتها إىل الفكرتة الكيت أظق ك  اكتشكاف الكنفط والتوجكه إىل ت       

سكاحلي  حملكور ال معا  عناظية ومدن جديدة مّال  أقطا  للنمكو   ا املشتقا  النفطية بإ شاء جم

 ة والزويتينةف والسدركما هي احلال   كٍل من الربيقة ورأس األ و ،املمتد من مصراتة إىل اجدابيا

غريكان  وسك ها و  وقصر محد. إضافة إىل التنمية الصكناظية   ككٍل مكن: ال يضكاء واملكرج والزاويكة      

ابي االسكتقط  س ودر ة، اليت أسهم    منكو هكذه املكدن واحلكد مكن الكدور      وعرباتة وزلينت واخلم

( الكذ  يشكري   46ملدينيت طرابلس وبنغاز  وختفيف الضغط السكا ي ظنهما. ويؤكد ذلك اجلدول )

الرغا مكن أن  اريكة، وبك  إىل التوزع اجلغرا  للعمالة الصناظية وت اين منوها بكني منكاطق الك الد اإلد   

ر بعكض  ة هكو ظهكو  ية يتماشى مع التكوزع العكام للسككان، إال أن األكاكر أهميك     توزع العمالة الصناظ

املتوسكط   ا تزيد ظكن منو العمالة الصناظية فيه الصناظا    املناطق النائية، واليت حقق  معدال 

 ال الد. مناطق العام لنمو العمالة الصناظية   بقية
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تكن حتديكد   -(15ق )ملح -1999عام وبناًء ظلى توزع املنشت  الصناظية   املدن اللي ية ل

 :هي ، وهذه املناطقمخس مناطق للتوطن الصناظي   لي يا تت اين أظداد املدن فيها

 ملسكافة و سكية غربكًا   إىل احلكدود التو  شكرقاً  : متتد من مصكراتة املنطقة الغربية للشريط الساحلي -1

ان % مكن جممكوع سكك   44ر   سمة، أ  ما يقكا  2387200كا، وعل ظدد سكا ها إىل  370 تصل إىل

 الد من حيكث النمكو   ، وتعترب من أكار مناطق المدينة 20، ويصل ظدد املدن فيها إىل 2000ال الد ظام 

. وتضا 2001ا ظام % من مجلة العمالة الصناظية   لي ي57.8العمرا ي والصناظي، فهي تضا ما  س ته 

ع الصكناظة،  تامارا  التنميكة   قطكا  % من اس75% من جمموع املؤسسا  الصناظية وما يزيد ظن 71

ائيكة والغكزل   ظا  الغذالصناومتتاز بأ شطة عناظية متنوظة، تشمل املنتجا  االستهالكية اخلفيفة، مال 

اء، متاكل  واد ال نك مك والنسيج، وعناظة األثاث والورع، وكذلك الصكناظا  املعد يكة واهلندسكية، وعكناظة     

ماكل   خكرى مهمكة  أه املنطقكة، إضكافة إىل مراككز عكناظية     مدينة طرابلس أها املراكز الصناظية   هكذ 

إضكافة   د والصكلب، للتوسع الصناظي   جمال احلديك  ًاجير  تطويرها حاليًا لتكون حمورمصراتة اليت 

زوارة، وبككو كمككا  أإىل الصككناظا  ال رتوليككة   مدينككة الزاويككة وعككناظة الكيماويككا  واألملو يككوم   

 ع ومصكا  يس،ان، وعناظة األىن    اخلمس وزلينت وسوع اخلمك وعناظة اللدائن   طرابلس وعرم

لكك  ، وذاع الزراظي  القط والصناظا  الغذائية اليت ترت ط باإلمكا ا  اإل تاجية النسيج واألثاث املنزلي

 .بهدف توزيع األ شطة الصناظية بشكل متوازن بني املراكز السكا ية والعمرا ية

ئيسكة جعكل   اريكة الر ملختلفة كالطاقة واملواعال  واملوا ئ التجإن التوسع   املرافق احليوية ا

ىل احلد من لتوجه إاوخباعة بعد  ،من هذه املنطقة أكرب املناطق احلضرية تنميًة   القطاع الصناظي

مكس وزلكينت   يكة واخل منو مدينة طرابلس وتنمية املدن الرئيسة األخرى   اإلقليا مال مصراتة والزاو

 وعرمان وعرباتة.وزوارة والعزيزية 

 غربكاًً  دينة سكر  كا من م 400: متتد هذه املنطقة حلوالي املنطقة الوسطى من الشريط الساحلي -2

% مكن مجلكة   5.9مكا  سك ته    ، أ 2000 سكمة ظكام    319500إىل اجدابيا شرقًا، بلف ظدد السكان فيها 

تشككل  سك ة    جكالو.  سكان ال الد، وتضا مكدن: سكر ، الربيقكة، رأس األ كوف، اجكدابيا، بكن جكواد،       

  .2001م % من مجلة العمالة الصناظية   ال الد ظا6.8العاملني بالنشاط الصناظي فيها 

أها أقاليا ال الد، ذلك أل ه مصكدر   من يعترب إقليا خليج سر  بالنير إىل االظت ارا  االقتصادية 

قلكيا   العقكود األخكرية    % من إيرادا  الدخل اليت تأتي من تصدير النفط. شهد هكذا اإل 88  س تها مل

منوًا عناظيًا سريعًا اظتمد ظلى استغالل النفط والغاز الط يعي، اللذين يعدان  املصدر األساس للطاقكة  

واملادة اخلام للصناظا  الكيماوية وال رتوكيماوية، ولذا فإن هذا اإلقليا تتاز بإمكا ا  تنموية كك رية  

ي، يتعلق بإقامة قاظدة عناظية معتمدة ظلى عناظة تكرير قادرة ظلى إتاحة جمال واسع للنمو الصناظ

النفط والصناظا  ال رتوكيماوية، والصناظا  املتنوظة املشتقة منها، باظت ار أن هذه الصكناظا  متاكل   
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ر    الوقك  احلاضكر تطكوير مكدن: رأس     وجيك مرتكزًا لربامج التنمية   ال الد ظلى املدى الطويل، 

مدن: اجدابيا وبكن جكواد وجكالو مراككز     لتص ح تص ح مدن عناظية رئيسة، وسر  لواأل وف والربيقة، 

 .، األمر الذ  سوف يتيح تدفق أظداد ك رية من السكان إىل هذه املدنعناظية فرظية

 .2001، 1980، 1970( التوزع اجلغرا  للعمالة الصناظية وت اين  س ة منوها   الفرتة 46جدول )
 % الزيادة  س ة 2001 1980 1970 املنطقة

1970-  1980 

  س ة الزيادة %
1980 - 2000 

 48.5 89.2 26366 17754 9385 طرابلس

 147.7 86.4 15657 6320 3390 بنغاز 

 240.0 128.8 7440 2188 956 الزاوية

 396.8 187.9 8570 1725 599 العزيزية

 163.7 206.6 3906 1481 483 اخلمس

 825.2 206.0 12259 1325 433 مصراتة

 19.4 955.7 1449 1214 115 املرج

 261.9 222.5 3630 1003 311 زوارة

 407.8 644.0 2707 744 100 غريان

 22.6 96.7 2400 533 271 در ة

 285.6 272.2 3000 778 209 زلينت

 402.1 638.8 3635 724 98 س ها

 534.1 1506.0 3361 530 33 ال يضاء

 355.0 2456.3 1861 409 16 اجدابيا

 129.8 5800.0 4950 354 6 سر 

 417.3 115.9 1407 272 126 طربع

 9.3 254.3 271 248 70 اجلفرة

 953.2 370.0 2475 235 50 ترهو ة

 178.0 - 595 214 - أوبار 

 875.9 295.3 1659 170 43 يفرن

 7.3 931.3 177 165 16 غدامس

 227.9 - 610 186 - مرزع

 322.8 - 613 145 - الكفرة

 3172.9 1100.0 3142 96 8 بين وليد

 288.9 - 529 136 - الشاطئ

 189.3 132.9 112669 38949 16718 اجملموع

 .676اجلماهريية: دراسة   اجلغرافية، مرجع سابق، ص   ،حممد املهدو ، الصناظة -1املصدر: 

 .12، ص2001لعاملة وما  والتوثيق، النتائج النهائية حلصر القوى ااهلياة الوطنية للمعل -2
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إىل مدينكة   غربكاً  : متتد هكذه املنطقكة مكن مدينكة بنغكاز      املنطقة الشرقية من الشريط الساحلي -3

كا، ومتال ثا ي أها النطاقا  احلضكرية   لي يكا بعكد إقلكيا طكرابلس،       500وملسافة  شرقًاطربع 

، تضكا مكا   2000ام ألف  سمة، أو ربكع سككان الك الد ظك     1324حوالي  ظدد سكا ها إىل علحيث و

إىل املنتجا   ها الصناظي، ويتجه  شاط% من القوى العاملة   النشاط الصناظي   لي يا21.8 س ته 

االستهالكية اخلفيفة مال الصناظا  الغذائية والصكناظا  النسكيجية، إضكافة إىل عكناظة مكواد ال نكاء       

دينة بنغاز  سعيًا لتحقيكق التكوازن   من النمو الصناظي مل الصناظا  اهلندسية. بدأ العمل ظلى احلّدو

، املكرج وال يضكاء ودر كة   مكدن:  الصناظي ظلى مستوى اإلقليا وخلكق مراككز عكناظية رئيسكة، ماكل      

وتشجيع منوها العمرا ي، حيث هدف  خطط التنميكة إىل إ شكاء مصكا ع ملكواد ال نكاء، ماكل مصكنع        

ث املنزلي   ال يضاء، إضافة األىن    در ة، ومصنع الطو  األىنيت   شحا ، ومصنع األثا

 إىل الصناظا  الغذائية املوزظة ظلى لتلف مدن املنطقة.

لو  رقًا إىل  كا : متتد ظلى طول اجل ل الغربكي مكن مسكالتة شك    منطقة امتداد اجل ل الغربي -4

% من جممكوع  7.1 ما  س ته ألف  سمة، أو 389إىل كا. وعل ظدد سكا ها  350غربًا ملسافة تناهز 

الصكناظية فيهكا    ، ومتاكل  سك ة العمالكة   مدينة 11 إىل ، ووعل ظدد املدن فيها2000 يا ظام سكان لي

يتجكه النشكاط    .2001% من مجلة القوى العاملة   النشاط الصناظي   الك الد خكالل ظكام    8.8حنو 

يكة، الكيت   د املنزلالصناظي فيها حنو تصنيع املنتجكا  االسكتهالكية، السكيما عكناظة النسكيج واملكوا      

الصكناظي  لسككا ي و اعتمد ظلى املوارد احمللية. من مميزا  هذه املنطقة قربها من  طاع التمرككز  ت

ألهميكة  ااككز ذا   الرئيس   الشريط الساحلي الغربي، إضافة إىل التنمية الكيت تشكهدها بعكض املر   

د  خارج امو االقتصالستقطا  النوبين وليد وترهو ة وجادو مال غريان والز تان ويفرن  ،اإلقليمية

 مدينة طرابلس وضواحيها.

: تشمل املراكز العمرا ية والواحا  الكيت ترتككز حكول مدينكة     منطقة امع س ها احلضر  -5

% مكن  6.4  سك ته ومكا  أألكف  سكمة،    349.2كا، بلف ظدد سككا ها   130س ها بدائرة يصل قطرها إىل 

 10ة يصكل ظكددها إىل   . وتضا ظدة مراكز حضرية عغرية ومتوسط2000جمموع سكان ال الد ظام 

 تيجكة  وذلكك  مدن. وتعد إمكا ا  التنمية الصناظية حمدودة فيها باستاناء بعض الصناظا  احملليكة،  

وعغر حجا السكوع، حيكث ال تزيكد  سك ة العكاملني        لليروف ال ياية الصع ة وقلة كاافة السكان 

، وهكذه تزيكد   2001الل ظكام  % من مجلة العمالة الصناظية   لي يا خك 4.8القطاع الصناظي فيها ظن 

من تكاليف التنمية االقتصادية وال تسمح بإقامة قاظدة عكناظية متنوظكة، ومكع ذلكك هنكاك إمكا يكة       

إذا مت ربطه مبجمع احلديكد والصكلب   مدينكة مصكراتة      فيما لتنمية عناظة التعدين بواد  الشاطئ

ملشكاريع الصكناظية املقكرتح    ا، إضكافة إىل ا همن خالل مشروع ش كة سكة احلديكد املقكرتح تنفيكذ   

تنفيذها   هذه املنطقة، وأهمها مصفاة لتكرير النفط ومصنع لألىن    س ها، ومصا ع للك الط  
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والطو  األىكنيت ومصكا ع للمالبكس واألدوا  الصكحية والصكناظا  الغذائيكة   ككٍل مكن سك ها          

 وأوبار  ومرزع والشاطئ.

 

تكه  لكذ  لع  رغا مكن األهميكة والكدور األسكاس ا    خالعة ما س ق تكن القول: إ كه وظلكى الك      

دم إغفكال   كه جيكب ظك   أالعوامل الط يعية   توزظا  السكان وتركزا  املدن بني أقاليا الك الد، إال  

 كا ية وزيكادة كاافكة السك    ارتفكاع ال تلع ه العوامل ال شرية واالقتصكادية  لع ته وال زال   الذ  الدور

جملكاال   شكر    ا بالعوامل ال شرية هنا ميكاهر النشكاط ال    أظداد املدن وحتديد مواقعها. و قصد

رككز املكدن   عكًا   ت االقتصادية واالجتماظية، حيث متال العوامل االقتصادية أها تلك العوامل مجي

الزراظكة(   -لصكناظة  ا - وارتفاع الكاافة السكا ية، فالنشاط االقتصاد  مبجاالتكه الكاالث )اخلكدما    

لنشكاط  اجنكد أن   رتفاع الكاافكة السككا ية، السكيما قطكاع اخلكدما ، حيكث      ظادة ما يكون س  ًا   ا

املشاريع ولزراظية اخلدمي أوضح أثرًا   تركز السكان وارتفاع كاافتها، ففي مناطق املشروظا  ا

 ة قكل ظكن  سك   يشككلون  سك ة ت   الصناظية  الحظ أن املكرت طني مبمارسكة العمكل الصكناظي م اشكرةً     

قكل والصكحة   ارة والن شطة اخلدميكة التابعكة، ماكل العكاملون   جمكاال  اإلد     السكان العاملني   األ

 يكا  شكهد  لي  والتعليا والتجارة واملصارف، وغريهكا مكن األ شكطة اخلدميكة األخكرى. وهككذا فقكد       

ز الصكناظية  ن املراكك مرحلة منو سريع   مد ها، السيما بالنس ة للقرى واملراكز الواقعة بالقر  م

د شككل مضكطر  بية اليت حتول  إىل مدن ازداد حجمها وخكدماتها وظكدد سككا ها    واملشاريع الزراظ

أمكا فيمكا    الريفكي،  ، أ  أن تأثري العوامل الط يعيكة ككان وال يكزال حاىكًا بالنسك ة للعمكران      وسريع

مع السكنني،   ويزداد أهميًة زالقتصادية هو األبرا -خيص املدن )احلضر( فإن تأثري العوامل ال شرية 

لكى املكوارد   ظوتتطور  فق مع مقولة أن القرى تنشأ وتتطور ظلى املوارد، بينما تنشأ املدنوهذا يتوا

زيكادة  ب تتحسكن  والعالقا  اخلارجية اليت تكرت ط بوظائفهكا وأحجامهكا ومواقعهكا االقتصكادية الكيت      

  روابطها مع غريها من املراكز العمرا ية واألقاليا القري ة أو ال عيدة. 
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 الفصل اخلامس

 لية.يل واقع التوزع املكا ي للمدن اللي ية وآفاقها املستق حتل

 
 

 مواقع املدن اللي ية وأهميتها   منو أحجامها. -

 أمناط توزع املدن اللي ية وكاافاتها. -

 اآلفاع املستق لية للتوزع املكا ي للمدن اللي ية ومنو أحجامها: -

 مستق ل التوزع املكا ي للمدن اللي ية. -

 ملدن اللي ية وظالقاته بإمكا ا  التنمية   أقاليا ال الد.مستق ل منو أحجام ا
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 مواقع املدن اللي ية وأهميتها   منو أحجامها:
جاء اهتمام اجلغرافيني بدراسة املوقع باظت اره أساس اجلغرافية وجوهرهكا. فاجلغرافيكا كمكا يراهكا     

سكر املواقكع. ويكرى بكري      ( هي دراسة مواقع اليواهر، مبعنكى أ هكا توضكح وتف   1877)  Martheمارث 

Berry         أن مفهوم اجلغرافيا يرت ط بالتنييما  املكا يكة لليكواهر والتفاظكل والتكامكل بينهكا. كمكا يؤككد

أن املساهمة األساسكية للجغرافيكا تكمكن   اهتمامهكا باملككان وبالعالقكا  املكا يكة         Ullmanأوملان 

 .(2)ورها بدراسة مواقع املدن وتوزظاتها. ولذا ارت ط  جغرافية املدن   بداية تط(1)املت ادلة

، وظكدم اخللكط   siteواملوضكع   situationيتفق اجلغرافيون ظلى التمييز بني مصكطلحي املوقكع   

.فموضكع املدينكة هكو املككان     (3)بينهما، فاألول أمشل وأظا من الاا ي الذ  يعرب ظن فككرة حمليكة  

احلضرية، مبعنى أ ه احليكز املككا ي أو    احملدد والوسط الط يعي الفعلي الذ  تيهر فوقه املنشت 

 رقعة األرض اليت متتد ظليها م ا ي املدينة ومنشتتها )مباابة  قطة( .

أما املوقع فيشمل اليروف ال ياية العامة للمدينة وحميطها الط يعي وجماهلا ال شكر  الكذ  تنمكو     

و املرككز العمرا كي منسكوبًا إىل    فيه املدينة وتتطور وتتد  فوذها إليه. فعندما يكون موقكع املدينكة أ  

العناعر اجلغرافية العامة احمليطة به فنحن أمام موقع جغكرا ، وإذا مكا رجحك  العناعكر الط يعيكة      

، (4)فاملوقع ط يعي، وإذا مكا رجحك  العناعكر ال شكرية أو االقتصكادية فكاملوقع بشكر  أو اقتصكاد         

نمو املدينة وامتداد جماهلا احلضر ، أ  أن موقكع  ويعترب هذا اإلطار متغريًا   أهميته وط يعته ت عًا ل

. وبع كارة أخكرى يعكّد    (5)املدينة )مباابة منطقة أو حيز( يتضكمن امتكداد أو مسكافة وحجكا وظالقكا      

اقتصاديًا، ووفقًا لذلك تكن أن تصنف املدن اللي ية ت عكًا خلصكائص    -موقع املدينة امتدادًا جغرافيًا 

االقتصادية، مال وقوظها   منطقكة عكناظية أو وسكط سكهول زراظيكة أو       -مواقعها الط يعية وال شرية 

ظند تقاطع الطرع التجارية أو   منطقة سياحية، أو ضمن منطقكة حدوديكة، أو   منطقكة سكهلية أو     

ج لية أو ساحلية. وتؤثر ىا  هكذا اإلقلكيا أو املنطقكة سكواء الط يعيكة أم ال شكرية واالقتصكادية          

أو تلكك، كمكا تكؤثر املدينكة   هكذه املنطقكة حبسكب حجمهكا وتطكور وظائفهكا            حياة هذه املدينكة 

 .(6)وظالقاتها مع احمليط الذ  يعّد منطقة  فوٍذ هلا متنامية مع تطور وازدهار املدينة

                                                 

، ظلا اجلغرافيا،  شرة دورية حمكمة تعنى بال حوث اجلغرافية يصدرها قسا اجلغرافيا جبامعكة الكويك  واجلمعيكة    حممد الفّرا( 1)

 .59-58، ص ص1980، أكتوبر، 22اجلغرافية الكويتية، العدد 

 .276مجال محدان، جغرافية املدن، مرجع سابق، ص( 2)

 .277املرجع السابق  فسه، ص( 3)

 .44، ص1993املدن ظمرا يًا وتنييميًا، منشورا  جامعة دمشق، دمشق، ساطع حملي، جغرافية ( 4)

 .166جار ييه، دراسة   جغرافية العمران احلضر ، مرجع سابق، ص -جاكلني بوجي( 5)

 .169-167حممد عافيتا وظد ان ظطية، جغرافية العمران، مرجع سابق، ص( 6)
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تلعب ىا  مواقع املدن اللي ية وخصائصها دورًا مهمًا   درجة تطور تلك املدن وأكرب بككاري  

اضكعها، ف ينمكا ييهكر تكأثري املوضكع   لطكط منكو املدينكة واااهكا           من الدور الذ  تلع كه مو 

توسعها؛ خاعة إذا كا   هناك ظق ا  ط يعية حتد من منو املدينة وتوسعها. ولذلك ال تككن فهكا   

مكان  شوء املدينة إال من خالل تقدير أهمية موضعها،  تيجة الصلة الوثيقة بني اختيار مكان املدينكة  

ة الوظائف اليت قام  من أجلها املدينة ظند  شكأتها األوىل. ففكي منكاطق التعكدين     أو موضعها وط يع

مااًل يرت ط موضكع املدينكة مبككان املكنجا، مالمكا ارت طك  مواضكع املكدن الدفاظيكة باألمكاكن ذا            

التضاريس الصع ة ومناطق األودية اليت تتخذ   كاري من األحيان كحصون ووسائل دفاظية توفِّر هلكا  

ط يعية، وكذلك احلال ارت ط  مواضع مدن املوا ئ باخللجان العميقة واأللسكنة ال حريكة الكيت     محاية

توفِّر اليروف املالئمة إلقامة املرافئ واملوا ئ ال حرية، كما ارت ط  مواضع مدن االستشكفاء بأمكاكن   

 .  (1)وجود العيون وينابيع املياه املعد ية

حلدياة قلل  مكن أهميكة موضكع املدينكة كمحكدد لنموهكا       بيد أن اإلمكا ا  املادية والتقا ا  ا

مبا أحدثه اإل سان من تغريا  وتعديال  ظلى الياهرا  الط يعية الكيت هيأهكا لصكاحله    (2)وتوسعها

 أو التكيف مع معطياتها.

أما املوقع فإ ه تال العامل الذ  يتحكا بدرجة ك رية   منو املدينة اللي ية وتطكور وظائفهكا،   

ملدينة ومنوها ال تعتمد ظلى مواردها الكامنة   مواضعها فحسب، وإمنا تعتمكد ككذلك   ألن حياة ا

ظلى العالقا  اليت تربطها بإقليمها امل اشر بشكل خاص، وب قية األقاليا ظلى وجه العمكوم. فكلمكا   

تعدد  ميزا  موقع املدينة وتنوظ  ىاته، كلما كان ذلك مدظاة لزيادة أهمية املدينة واضكطراد  

ورها وتعدد وظائفها واتساع جمال خدماتها، و  مقابل ذلك إذا ما قل  قيمة املوقكع وأهميتكه،   تط

 .(3)يرتاجع دور املدينة وتضمحل أهميتها

 ن للموقكع فإذا كا   مواضع املدن ذا  تكأثريا  حمكدودة   إمكا كا  منكو تلكك املكدن، فكإ       

املالئمكة   واضع غكري لي، وحتى   املاملتميز دورًا حاىًا   حياة املدينة أكار من موضعها احمل

التقنيكة   إلمكا كا  اقد تنمو املدن وتزدهر بس ب امليزا  الكيت تتمتكع بهكا مواقعهكا، إضكافة إىل أن      

ذا سكرتكز  سكعها. ولك  تسمح   حاال  كارية بتذليل العق ا  الط يعية اليت حتد من منو املدينة وتو

رهكا    يتهكا ودو قكع املكدن اللي يكة وت كاين أهم    هذه الدراسة   عفحاتها القادمة ظلى تصكنيف موا 

 تطور تلك املدن ومنوها.  

                                                 

 .75-70ق، ص صظ د الفتاح وهي ة،   جغرافية العمران، مرجع ساب( 1)

 .10حممد عافيتا وآخرون، امل ادئ العامة جلغرافية املدن، مرجع سابق، ص( 2)

 .281مجال محدان، جغرافية املدن، مرجع سابق، ص( 3)
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يؤكد الواقع اجلغرا  سيادة الت اين املكا ي ط يعيًا وبشريًا واقتصاديًا، مما يعكين بالضكرورة أن   

مواقع املدن منتقاة، حيث يتا اختيار أفضل األماكن وأمال املواقع الكيت حتقكق للمدينكة أككرب قكدر      

قوما  النمو، السيما   املناطق اليت متال حدود أو ختوم الت كاين املككا ي )خطكوط    ممكن من م

ال شكر . فاال قطكاع الط يعكي     -التماس( وهو ما تكن تسميته بنقطة االلتقاء أو اال قطكاع الط يعكي  

احل ي دو مااًل   التقاء اليابس واملاء، مالما هو بالنس ة لكل املدن اللي يكة الواقعكة ظلكى امتكداد سك     

ال حر األبكيض املتوسكط السكيما تلكك الكيت متاكل مكوا ئ حبريكة ماكل: زوارة، طكرابلس، اخلمكس،            

مصراتة، الربيقة، بنغاز ، در ة، طربع أو السهل باجل ل أو املمرا  اجل لية مال: مكدن العزيزيكة وباكر    

تكوكرة الكيت متاكل     الغنا اللتني متاالن  قاط التقاء بني مدن سهل اجلفارة ومدن اجل ل الغربي، ومدينة

 قطة التقاء بني مدن سهل بنغاز  ومكدن اجل كل األخضكر. أمكا اال قطكاع ال شكر  فكيالحظ   مواقكع         

املوا ئ واملطارا  وظقد الطرع الربية، أو النامجة ظن أس ا  اقتصكادية )اال قطكاع التجكار (  تيجكة     

اال قطكاع مواقكع لنشكوء املكدن      اطقتغري أو ت دل ملكية السلعة أو أماكن التسويق، فكاريًا ما متال من

وتطورها، وخباعة إذا أدركنا أن اال قطاظني الط يعي وال شر  يعمالن   الوق  ذاته كعنصر واحد 

 .(1))ا قطاع النقل( لتدظيا أو تكريس أهمية مال تلك املواقع والتجمعا  املد ية

 التصنيف املوقعي للمدن اللي ية:

صرين رئيسني هما: اجملال املساحي أو  طكاع  فكوذ املدينكة    تعتمد قيمة موقع املدينة ظلى ظن

)اليهري( ومرو ة ش كا  املواعال  اليت تربط بني أجزاء ذلك اجملال أو النطكاع ومكدى كاافتهكا،    

حيث متيل املدن إىل النمو والتوسع ظلى امتداد طرع النقل وتقاطعاتهكا، ولكذا فككاريًا مكا توعكف      

. فكلما زاد  مساحة ظهري املدينة وتنوظ  طرع (2)واملواعال  املدن بكو ها ظقد لش كا  النقل

النقل وارتفع  كاافتها كلما زاد  أهمية املدينة وتعدد  أ شكطتها وظالقاتهكا اإل تاجيكة واخلدميكة     

 وزاد  وترية منوها مبا متتلكه من إمكا ا  للنمو واالزدهار.

ا  أو تأثريا  اليكروف الط يعيكة ) املواقكع    تتحدد مواقع املدن اللي ية   حاال  كارية ت عًا لتوجه

وط يعككة  الط يعيكة( مككن جهككة ماككل مكدن السككهول أو مككدن اجل ككال ومكدن اهلضككا  أو مككدن السككواحل،   

التوزظككا  النسكك ية لليككاهرا  ال شككرية أو توزظككا  السكككان وتوزظككا  ظناعككر اإل تككاج )املواقككع 

ا املواقكع ال شكرية أو النسك ية فهكي مواقكع      النس ية(، فاملواقع الط يعية هي مواقع أولية موروثكة. أمك  

مكتس ة ومتالها املواقع اليت لع   العوامل أو الضوابط ال شكرية دورًا مهمكًا   توقيعهكا، وخباعكة     

  األقاليا املتجا سة   ظروفها الط يعية إىل حٍد ما، وهنا يكربز دور العامكل ال شكر    حتديكد     
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االقتصكاد  للمكدن الكذ      -سككي مبفهكوم املوقكع اجلغكرا     ، وهو ما ظرب ظنه بار (1)مواقع املدن 

. فهكو  (2)يتضمن العالقا  املكا ية بني املدينة وظهريها وظالقاتها مكع غريهكا مكن املكدن األخكرى     

يعكس   ذاته أهميكة أو دور املدينكة   االقتصكاد احمللكي أو اإلقليمكي أو الكوطين أو العكاملي،        

 اطاتها اخلارجية، هذا من  احية، ولكن من  احية أخرى وذلك حسب حجمها وتطور وظائفها وارت

االقتصاد  للمدينة يتمال   املوقع بالنسك ة   -فإن ىا  وخصوعيا  وأهمية املوقع اجلغرا  

إىل املنككاطق الزراظيككة، واملنككاطق الصككناظية سككواء   التحويليككة أم التعدينيككة، واملنككاطق السككياحية،   

وشك كا  وظقكد النقكل مبختلكف أشككاهلا، واحلكدود االقتصكادية         والكاافا  السككا ية والعمرا يكة،  

والسياسة ...أخل. وظلى ذلك تكن تصكنيف مواقكع املكدن اللي يكة إىل مخسكة أعكناف، وإن كا ك         

تتداخل فيما بينها   بعض األحيان حبيث تكن أن تصنف املدينة الواحدة حت  أكار من عكنف.  

ملواقع املركزية، واملواقكع اهلامشكية، ومواقكع مكدن املنافكذ      وتلك املواقع هي: املواقع العقدية، وا

 (.27( واخلارطة )47وال وابا  )املواقع املدخلية(، واملواقع ال ينية، كما هو م ني باجلدول )

تنشأ ظقدية املدينة ظن الياهرا  ال شرية ومكن أمّالتهكا املكدن الواقعكة ظنكد       :املواقع العقدية  -1

أو أمكاكن ت كّدل شك كا  أو وسكائل     (*)ئيسة أو خطكوط السككك احلديديكة   التقاء ش كا  الطرع الر

النقل احمللية أو اإلقليميكة أو العامليكة. فعقديكة املوقكع تعككس أهميكة املدينكة ومقومكا  منوهكا          

وتطورها، وإمكا ا  اتصاهلا بغريها من املدن األخرى ظن طريق ش كا  كايفة من خطكوط النقكل   

ها الطرع القادمة من األقاليا اجملاورة. وضمن ظروف غري موائمكة  واملواعال  حبيث تتقاطع ظند

وحتول خصائص مواقعها، قكد تتكدهور املدينكة وتنكدثر مالمكا أدى حتكول طكرع النقكل وخطكوط          

التجارة الدولية ظكن مكدن ومكوا ئ السكواحل الغربيكة ألفريقيكا إىل ال حكر املتوسكط بعكد شكق قنكاة            

تلك املدن وتراجكع مكا تهكا مقابكل ازدهكار مكد ًا أخكرى       إىل ضرر ك ري حلق ب 1869السويس ظام 

 .(3)ظلى سواحل ال حر املتوسط السيما مرسيليا واإلسكندرية

                                                 

 .285-284جغرافية املدن، مرجع سابق، ص صمجال محدان، ( 1)

 .16حممد عافيتا وآخرون، امل ادئ العامة جلغرافية املدن، مرجع سابق، ص (2)

د ظلك  تعمكل حتكى    طكالي للك ال  ( شيد  العديد من ش كا  السكك احلديدية اليت تربط بني املدن اللي ية أثناء فرتة االحتالل اإلي*)

وأزيلك  مجيكع    ك احلديديكة ن، إال أن التطور الذ  شهدته ش كا  النقل الرب  أوقف تشغيل السكك بداية الستينا  من القرن العشري

لسكاحلية مكن   احلضكرية ا  اخلطوط وبيع  القاطرا  كخردة، بيد أ ه جير  حاليًا إحياء مشروع السكك احلديدية لربط كل املراككز 

ديكد  ث خامكا  احل واد  الشكاطئ   اجلنكو  اللكييب حيك    أقصى شرع ال الد إىل أقصى غربها، إضافة إىل خط آخكر لكربط منطقكة    

 مبصنع احلديد والصلب مبدينة مصراتة.
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أما العقدية الط يعية فهي املواقع اليت جاء  بس ب تأثريا  القوى الط يعية الكيت تعمكل ظلكى     

ملناطق اجل لية، أو مواقكع  تركيز املدن    قاط حمددة مال مواقع أو أماكن األودية واملمرا    ا

املوا ئ. و  أحيا ًا كارية تعمل العقدية الط يعية وال شرية معًا ظلى تكريس أهميكة املكدن الواقعكة    

 . (1)ضمنها، مما يعكس وظيفة هذه املدينة وفعاليتها

ا، هومصكراتة، سك    تتمال املواقع العقدية للمدن اللي ية   مواقكع ككٍل مكن: طكرابلس، وبنغكاز ،     

ذه املكدن    شكوء هك   اوية، اجدابيا، والعزيزية، وغريان، حيث لع   هذه املواقع أهميكة بالغكة   والز

 ةروف بيايك ظك وازدهارها، حيث تشري ظقدية هذه املراكز احلضكرية إىل أن حتديكدها اظتمكد ظلكى     

 وتارخيية أسهم    ذلك الوق    اختيار مواقعها دون غريها.

ال ؤرية، فاملركزيكة أو ال ؤريكة املكا يكة تقكرتن بتوسكط املواقكع،        : أو املواقعاملواقع املركزية - 2

مواقكع بشكرية مكن عكنع اإل سكان، فكإذا كا ك  هنكاك منطقكة سكهلية ذا  ظكروف متشكابهة             وهي 

ً فإن مواقع املدن  ددها الوسط اهلندسي وفقكًا لنيريكة األمكاكن املركزيكة الكيت      ومتجا سة ط يعيا

حتتل مواقكع مركزيكة إذا مكا أحيطك  بيهكري واسكع متجكا س.         تشري إىل أن بعض املدن تتجه ألن

فاملواقع املركزية أو التوسط تعين الوقوع بالنس ة ملراكز اجلذ  أكار منها التوسط اهلندسي الذ  

 دد ظن طريكق حسكا  بعكده ظكن أطكراف الدولكة، فهكي تكرت ط   األسكاس بتوزظكا  السككان            

 .(2)والاروا  املستغلة أو املتاحة

ني كاككيفني للسكككان أن مثككة  طككاق -(27ارطككة )خ -خارطككة تصككنيف مواقككع املككدن اللي يككة ُتيهككر 

س مرككزًا  نكة طكرابل  واملراكز العمرا ية حتتل املدن ذا  املواقع املركزية مركزهمكا، حيكث مّالك  مدي   

ع، بينمكا  ذا النطكا هك لنطاع الاقل السكا ي   مشال غربي ال الد، وتقل األحجام ظند هكوام  أو أطكراف   

 ىل  طكاع ثالكث  إ. إضكافة  ّال  مدينة ال يضاء مركزًا وسطًا بني  طاع الرتكز السكا ي   مشاهلا الشرقيم

األراضكي   لغربكي مكن  اأقل   كاافة سكا ه من النطاقني السابقني، يتمال    طاع الواحكا    اجلنكو    

 لي يكا    غرافيكة   اجلاللي ية الذ  متال مدينة س ها مركزه؛ ظلى الرغا من أن ظدم اكا س املقومكا    

 تفرز أو تيهر ذلك النيام اهلندسي املتكامل الذ  حدده كريستالر    يريته.  

هكي ظككس   وجلغكرا   تعكس املواقع اهلامشية قلة أهميتها بالنس ة ليهريها ا :املواقع اهلامشية -3

قكاليا  أ  مكن  لقكر املواقع املركزية أو املتوسطة،. و دد معيكار اهلامشكية ظلكى أسكاس ال عكد أو ا     

  ظكن شك كا   الرتكز السكا ي، أو وقوع املراكز احلضكرية مكن بعضكها بعضكًا، أو تطكرف مواقعهكا      

 الطرع.
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 ( تصنيف مواقع املدن اللي ية47جدول )
 ال ينية املدخلية اهلامشية املركزية العقدية املدينة ال ينية املدخلية اهلامشية املركزية العقدية املدينة

   *   الو    *  * * طرابلس
   *   جالو  *   * بنغاز 
 *  *    هون * *   * مصراتة
 *     الغريفة *    *  الزاوية

 *      رأس األ وف    * *  س ها
   *   ادر  * *    اخلمس

 *      جادو *      زلينت
 *     قمينس *   *  ال يضاء
 *  *    ودان *    * اجدابيا
 *     تيجي  *    طربع

 *     املاية *     العجيال 
   *   تراغن * *    در ة

 *     توكرة *      عرمان
 * *    زلطن *     سر 
   *   زلة *     املرج
 *  *   سوكنة *    *  غريان

   *   غا  *     اجلميل
   *   األرا ب أم *     عرباتة
 *     الرحي ا  *    * ترهو ة

 *     سوسة  *   * زوارة
 *     الرج ان *    * العزيزية

 *     مسكة   *   وليد بين
   *   القطرون *     األخيار قصر
   *   أوجلة *     براك

 *    * األبرع  * *   الكفرة
 *     جواد بن *     يفرن
 *     مرتوبة *     بوللي القرة

   *   ظت ة واد  *     الز تان
 *     تاكنس *     مسالتة
 *     ك او *     األبيار

 *     طلمياة *     راقدلني
 *     الرزم أم *     الربيقة

 *     املعمورة *     تاورغاء
 *     العويلية   *   غدامس
 *     برقن   *   أوبار 
 *     املختار ظمر  * *   مرزع

   *   تازربو *     شحا 
 *      و كم *     الزهراء

 *     احلرابة *     الق ة
 *     الغنا بار *     الناعرية

  *    امساظد   *   مزدة
        *     سلوع

 املصدر: اجلدول من إظداد ال احث.
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وتكن بناًء ظلى مكا   يالحظ من خالل مواقع املدن اللي ية أن هناك ت اينًا ك ريًا   درجة هامشيتها،

 اكز العمرا ية احلضرية ت عًا لدرجة هامشيتها   لي يا ظلى النحو التالي:تقدم أن  صنف املر

رة، مس، الكفك : ينط ق هذا ظلى بعض املكدن اللي يكة ماكل: غكا ، غكدا     مراكز ذا  هامشية ك رية -أ

مكاكن  أرفهكا ظكن   تازربو، القطرون، هون، سوكنة، ودان، زلة، جالو، أوجله، بسك ب بعكدها أو تط  

 كا ها.شكل تطرفها ظامل إضعاف أهميتها  تيجة قلة أظداد ساالستقرار ال شر ، حيث 

 لكك إمكا كا  أككرب   هي أقل هامشكية مكن املراككز السكابقة ومتت     مراكز ذا  هامشية حمدودة: - 

 مال   املكدن الد، وتتللنمو   املستق ل  يرًا لقربها النسيب من  طاقا  الرتكز السكا ي   ال 

اهلكا  مشي يكا أو  ار السكا ي وأطرافهكا سكواء    مشكال غكر  ل    حدود  طاقا  االستقرالواقعة ظند 

ة إذا  يكر  هي هامشيالشرقي، إضافة إىل النطاع الذ  تاله امع الواحا    إقليمها اجلنوبي، و

رار     االسكتق أساس  طاقها احمللي؛ أما إذا  ير إليهكا ظلكى مسكتوى  طاقكا     إىل مواقعها ظلى

زدة، تيجكي،  مك ين وليكد،  أو ظقدية أو مدخلية، ومن أمّالتها مدن: بك الدولة، فإ ها ذا  مواقع بينية 

  الو ، إدر ، تراغن، واد  ظت ة، ك او، أوبار ، مرزع. 

واقعهكا  قكة بكني م  تتضح أهمية تصنيف املدن اللي ية بالنس ة لدرجكة هامشكيتها ظنكد دراسكة العال    

يق اع أو ضك تكب ظليهكا اتسك   ودرجة تطورها وط يعة أحجامها وجماال   فوذهكا الوظيفيكة الكيت يرت   

إن الربامج ف. وهلذا مساحة املناطق اليت تصل إليها الوظائف املختلفة اليت يقدمها املركز احلضر 

ككز  عكض املرا بالتخطيطية تسعى ظادة إىل التخفيف من حكدة الط يعكة اهلامشكية الكيت اتصكف  بهكا       

 .  املدينية   لي يا وخباعة تلك اليت حتيى مبقوما  النمو السكا ي

: متال مدخل أو منطقة ظ ور أو  قاط اتصال بني األقاليا، مواقع مدن املنافذ أو مدن ال وابا  -4

وهي ذا  أهمية خاعة كو ها متال بوابة اإلقليا، مال املدن اليت ُتعّد منفذًا بني األقاليا اجل لية 

أن  عده  والسهلية، فكل مركز حضر  يتا ظن طريقه الوعول إىل أ  مركز حضر  آخر تكن

. ومن أمالة املواقع املدخلية (1)مدخاًل، حبيث حتَدد هذه املواقع ت عًا الااها  الطرع وأطواهلا

كذلك مواقع املدن احلدودية مال: طربع، زوارة، غدامس، الكفرة، امساظد، زلطن، مرزع. وكذلك 

الشرقي من لي يا، ومدن احلال   مدن املوا ئ مال بنغاز  وطربع ودر ة، اليت متال بوابا  اإلقليا 

طرابلس ومصراتة واخلمس اليت متال بوبا  اإلقليا الشمالي الغربي مبوا اها التجارية. إضافة إىل 

املدن الواقعة ضمن املناطق اليت متال  طاقا  حدودية أو مدن التقاء األقاليا الط يعية واالقتصادية 

 التقاء االقتصاديا  املختلفة.  املت اينة مال مدن احلواف الصحراوية اليت متال مواقع

: ترت ط بينية مواقع املدن   حاال  كارية بتاريخ االستقرار، أو النشأة التارخيية املواقع ال ينية -5

لتلك املدن، فال ينية متالها املدن اليت تقع بني موقعني مهمني، حبيث يعطيها أهمية  ابعة من 
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هذا من األحجام السكا ية، ففي أغلب األحيان أهمية هذين املوقعني، وتكن أن يستدل ظلى 

. فأغلب (1)تكون املدن ذا  املواقع ال ينية أقل حجمًا مقار ة باملراكز اليت تتوسط فيما بينها

مواقع املدن اللي ية هي مواقع بينية بالنير إىل توزع ش كة الطرع الربية اليت تربط بني تلك 

جواد ورأس األ وف بني موقعي مدينة طرابلس ومدينة املدن، ومن أمّالتها مواقع مدن سر  وبن 

بنغاز . وقد يكون املوقع الواحد موقعًا بينيًا ومدخليًا وظقديًا   الوق  ذاته، وكذلك احلال 

بالنس ة ملوقع مدن اخلمس وزلينت بني مدينة طرابلس ومدينة مصراتة، وموقع العزيزية بني 

 موقعي مدينة بنغاز  ومدينة ال يضاء، ...اخل.  مدينيت طرابلس وغريان، ومدينة املرج بني

 

 ( تصنيف مواقع املدن اللي ية.27خارطة )

 
 املصدر: من إظداد ال احث.

                                                 

 .291املرجع السابق  فسه، ص( 1)
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 أمناط توزع املدن اللي ية وكاافتها:
سكافا  الكيت   توسكط امل ميرت ط التوزع املكا ي للمراكز املد ية بدرجة التقار  ومقدار الت اظد أو 

ة بكني أحجكام   ة العالقل بينها. تأتي أهمية دراسة توزع املدن ملا هلا من  دالال  تتمال   ط يعتفص

ن هنكاك  ملالحكظ أ املدن واملسافا  الفاعلة بينها من جهة، ودرجا  كاافتهكا مكن جهكة ثا يكة، فمكن ا     

ا ويكزداد  ل أظكداده ظالقة وثيقة جدًا بني احلجا ومقدار الت اظد، فمكع زيكادة فاكا  أحجكام املكدن تقك      

  اظد.الت اظد بينها، وتتسع مناطق  فوذها، وهكذا ي دو تأثري ظنصر احلجا كضابط للت

التحليكل  والكمكي   ولتحليل ا تشار املدن اللي ية وتوزظها اظتمد  الدراسة ظلى وسائل التحليكل 

د اس الت اظك ماكل: مقيك  خالل اسكتخدام بعكض املقكاييس اإلحصكائية     الوعفي ألمناط ذلك التوزع، من 

رأ  طك ا  الكيت  ومقياس الكاافة )التجمع والتشت ( بغية التعرف ظلى خصائص هكذا التكوزع والكتغري   

لتوزظكا   لة أمنكاط  ظليه، وهل ينكزع إىل الت عار والتشت  أم إىل الرتكز؟ حيكث تكننكا أن منيكز ظكد    

  االمتكداد  اذواملكدن   املكا ية للمدن اللي ية مال: املدن املنفكردة واملكدن املندجمكة وشك ه املندجمكة     

ا دن أو تقاربهك بني امل الطولي واملدن ذا  النمط املشت ، وهو ما يرت ط بالدرجة األوىل مبدى الت اظد

 .ودرجا  ختلخلها أو تكاثفها

  أمناط التوزع املكا ي للمدن اللي ية: أواًل: حتليل

ككز أو  رتيكث ال يعكس التوزع املكا ي للمدن اللي ية النمط الذ  توجد ظليه تلك املكدن مكن ح  

لتقكار   ااح درجكة  اال تشار والتشت    ال الد، وملا كان هذا التكوزع يرككز ظلكى املسكاحا    إيضك     

ورة  يكان الصك  توالت اظد بني املدن اظتمد  الدراسة ظلكى اسكتخدام ظكدة مؤشكرا  تككن مكن خالهلكا        

2 ( التوزيعية للمراكز املدينية   لي يا وحتديد منط ذلك التكوزع وهكي: مربكع ككا      
X(  Square -hiC 

 و قطككة الوسككيط lornez curve ومنحنككى لككور ز، Neighbour Index Nearestومؤشككر اجلككار األقككر  

median centre   . 

 حتليل منط توزع املدن اللي ية باستخدام مربع كا : -1

 لتجمكع   ايستخدم هذا املقياس للتعرف ظلى ط يعة توزع اليواهر وقيكاس مكدى الرتككز أو    

الف ين واالخكت اليواهر، وهل هذا التوزع ظشوائي أم منتيا؟ أ  أ ه يعككس مكدى الت كا   توزع تلك 

ربعكا   ة مكن امل بني التوزع احلقيقي واالفرتاضي للمدن. ويعتمد ظلى تغطية منطقكة التكوزع بشك ك   

ظلكى ظكدد    و النقكاط املتساوية، ومقار ة التوزع املاالي األو املتوقع )و سب بقسمة ظدد املكدن أ 

ع مكن   ككل مربك  ( بالتوزع املالحظ أو احلقيقي املوجود فعاًل )و سب بعدد النقكاط   املربعا 

 املربعا  اليت تغطي منطقة ال حث(.
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أن تككون مسكاحة املربكع الواحكد      Kingولتحديد مساحة كل مربع ظلى اخلارطة اقرتح ككنج  

. (1)دن( حيث تعين )س( مساحة املنطقة، و)ن( تعكين جممكوع أظكداد املك    2 ×ن  ÷تساو  )س 

 83 ÷1675000أ  أن مساحة املربع الواحد متاثل ضعف متوسط املساحة احمليطة بككل مدينكة،   

×2 = 40360. 

سكاحةََ ككٍل   ممربعكًا،   41وظلى هذا األساس بلف ظدد املربعا  اليت تغطي مسكاحة لي يكا حنكو    

 (.28( واخلارطة )48تقري ًا، كما هو م ني   اجلدول ) 2كا ألف 40منها 

 :(2)قيمة مربع كا  باملعادلة التاليةوحتسب 

 
 2م( –مج )ف                 

2
X  

 كككككككككككككككككككككك   = 
  م                        

 العدد الفعلي للمدن داخل كل مربع. =ف 

 العدد املتوقع أو املفرتض للمدن داخل كل مربع. =م 

فإن قيمة مؤشر كا  ستكون عفرًا، ألن فلو افرتضنا أن التوزع ظلى الط يعة كان توزظًا منتيمًا 

التوزع احلقيقي   هذه احلالة يتساوى مع التكوزع املاكالي، ومكن ثكا فكلمكا اقرتبك  القيمكة مكن         

 .(3)الصفر كلما كان التوزع الفعلي توزظًا تيل إىل اال تيام وي تعد ظن التجمع والتكتل

دن   ذه املك هلوجود تركز شديد  يالحظ من تط يق معادلة مربع كا  ظلى توزع املدن اللي ية

ضح من دراسة (. وقد ات48وفقًا ل يا ا  اجلدول ) 422مناطق حمددة، حيث بلغ  قيمة مؤشر كا  

ة   منكاطق  الط يعيك  العوامل املؤثرة   توزع املدن اللي ية ارت اط ا تشكار هكذه األخكرية بكاليروف    

عوامكل  جية للرتبة كة اإل تاوارد املائية والقدردون سواها، السيما بالنس ة لتأثري العامل املناخي وامل

 أساسية مؤثرة   منط توزع املدن واملراكز العمرا ية   لي يا.

 

 

 

                                                 

أمحد ال دو  الشريعي، دراسا    جغرافية العمران: دراسة تط يقية ظلى منطقة ظسري باململككة العربيكة السكعودية، دار الفككر     ( 1)

 .138، ص1995العربي، القاهرة، 

 .173ص ، 1978  معاجلة ال يا ا  مع تط يقا  جغرافية، وكالة املط وظا ، الكوي ،  ظ د اإلله أبو ظيا ، اإلحصاء والكم يوتر( 2)

 اعر ظ د اهلل الصاحل و حممد حممود السريا ي، اجلغرافية الكمية واإلحصائية أسكس وتط يقكا ، دار الفنكون للط اظكة والنشكر،       (3)

 .150 -148، ص ص 1979جدة، 
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 ( قياس التوزع الفعلي واملتوقع للمدن اللي ية وفقًا ملؤشر مربع كا .48جدول )
العدد الفعلي  املربع

 )ف(

 العدد

 (املتوقع )م

لفعلي العدد ا املربع 2م ( –)ف  م -ف 

 )ف(

 العدد

 املتوقع )م(

 2م( –)ف م –ف 

1 5 2  3  9 22 1 2 -1 1 

2 17 2   15    225 23 0 2 -2 4 

3 9 2  7 49 24 0 2 -2 4 

4 23 2   21    441 25 5 2    3 9 

5 3 2  1 1 26 4 2    1 1 

6 0 2 -2 4 27 0 2 -2 4 

7 0 2 -2 4 28 0 2 -2 4 

8 4 2   2   4 29 1 2 -2 4 

9 1 2 -1 1 30 0 2 -2 4 

10 0 2 -2 4 31 0 2 -2 4 

11 0 2 -2 4 32 0 2 -2 4 

12 1 2 -1 1 33 1 2 -1 1 

13 0 2 -2 4 34 0 2 -2 4 

14 2 2  0 0 35 1 2 -1 1 

15 0 2 -2 4 36 0 2 -2 4 

16 4 2  2 4 37 0 2 -2 4 

17 1 2 -1 1 38 0 2 -2 4 

18 2 2  0 0 39 0 2 -2 4 

19 0 2 -2 4 40 0 2 -2 4 

20 0 2 -2 4 41 0 2 -2 4 

 845    0    82 82 اجملموع 4 2- 2 0 21

 (.28املصدر: بيا ا  اخلارطة )

عكًا مكن   ( أن مراككز العمكران املكديين تتكوزع ضكمن سك عة ظشكر مرب       28يالحظ من اخلارطة )

ة ترككز  هكا   درجك  بينمربعًا تغطي مساحة ال الد، ومع هذا يالحظ وجود ت اينًا كك ريًا   41جمموع 

   غكر   لشكماليتني ااملدن   كٍل منها، السيما بالنس ة للمربعا  األربعة اليت تغطكي املنطقكتني   

، 2000للي يكة ظكام   مدينة، تشكل حنو ثلاي جمموع ظدد املدن ا 54ال الد وشرقها، حيث ترتكز فيها 

 حة ال الد.% من مجلة مسا8، أو ما  س ته 2ألف كا 140و  مساحة ال تزيد ظن 

أربعكة   غل ككذلك تلتها منطقة الرتكز السكا ي اليت تشغل إقليا فزان وواحا  اجلفرة الكيت تشك  

دن اللي يكة. كمكا   % مكن مجلكة أظكداد املك    17مربعا  ترتكز فيها أربع ظشرة مدينة، مّال  ما  سك ته  

هكي:  دن وتكن مالحية املراكز املدينية اليت تتوزع ظلى سواحل خليج سر  وظددها مخكس مك  

 سر ، بن جواد، رأس األ وف، الربيقة، واجدابيا.
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 ( منط التوزع املكا ي للمدن اللي ية باستخدام أسلو  مربع كا  28خارطة )

 

 
 املصدر: من إظداد ال احث.
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 حتليل منط توزع املدن اللي ية باستخدام مقياس علة اجلوار أو اجلار األقر : -2

ا ية من ز العمراس كمعيار كمي يستدل منه ظلى منط التوزع املكا ي للمراكيستخدم هذا املقي

  أوقعكة بينهكا،   افة املتخالل معرفة  س ة معدل املسافة احلقيقة الفاعلة بني املدن اللي ية إىل املسك 

د الفعليكة  ط األبعكا أ ه يعتمد ظلى معرفة املسافة بني مدينة ما وأقر  مدينكة هلكا، واسكتخراج متوسك    

  تها مبتوسط املسافة املتوقعة   التوزع العشوائي للمدن. ومقار

 ك       ×ف  2  =مؤشر اجلار األقر  

 :  (1)ولتط يق مقياس اجلار األقر  تت ع اخلطوا  التالية

 افة احلقيقية بني كل مدينة واملدينة األقر  إليها. إجياد املس -1

فعلية ( ظن طريق قسمة جمموع املسافا  الية للجار األقر  )فإجياد متوسط املسافة الفعل -2

 ظلى ظدد املدن أو املراكز العمرا ية.

ية )ن( سا  كاافة املراكز العمرا ية   املنطقة )ك( ظن طريق قسمة ظدد املراكز العمرا ح -3

 )ح(. 2ظلى مساحة املنطقة بالكا

 حسا  اجلذر الرتبيعي لكاافة املدن      ك . -4

شديد ، فإذا كا   عفرًا دل  ذلك ظلى تركز 2.15 - 0ر اجلار األقر  ما بني ترتاوح قيمة مؤش -5

تقكار  أو تيكل   يعين منط تكوزع م  1.15للمدن   املكان، أما إذا كا   أكار من الصفر وأقل من 

ك يكدل ظلكى منكط    فكإن ذلك   2إىل أقل من  1.15إىل الرتكز، بينما إذا كا   قيمة املؤشر ترتاوح بني 

التكوزع تيكل    كان منكط  2.15إىل أقل من  2ظشوائي أو مشت ، وإذا كا   القيمة بني توزع مت اظد 

 متامكًا أو   قمكة   يعكين أن املكدن موزظكة توزظكًا منتيمكاً      2.15إىل اال تيام، أما إذا كا ك  القيمكة   

   اال تيام.

لغك   ر بة املؤشاملدن اللي ية يتضح أن قيم ةمؤشر اجلار األقر  ظلى منيوم قومن خالل تط ي

لكذ   ريط السكاحلي ا مما يدل ظلى النمط املرتكز لتوزع املدن السيما   منطقة الشك  0.91  ال الد 

لي يكة   شكريط ال   % من مجلة أظكداد املكدن ال  59ترتكز فيه  س ة ك رية من املدن اللي ية تصل إىل 

ة تكوزع  يعك كا. إال أن قيمة مؤشر اجلار األقكر  تكدل ظلكى وجكود ت كاين   ط       20يتعدى ظرضه 

 املدن   أقاليا ال الد التخطيطية األربعة، املتمالة  :

مل جلنكو  ليشك  اتتد من تاورغاء شكرقًا إىل رأس اجكدير غربكًا، وتتكد إىل     إقليا طرابلس:  -1

صكراتة،  مخلمكس،  ، ايشمل املناطق اإلداريكة: طكرابلس   اجل ل الغربي ومنطقة احلمادة احلمراء.

 الزاوية، زوارة، اجل ل الغربي.

                                                 

 .151-150 سابق،  ص ص ود السريا ي، اجلغرافية الكمية واإلحصائية أسس وتط يقا ، مرجع(  اعر ظ د اهلل الصاحل و حممد حمم1)
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ريكة:  طق اإلدا، يشكمل املنكا  تتد من امساظد شكرقًا إىل املقكرون   الغكر    قليا بنغاز : إ -2

 بنغاز ، املرج، اجل ل األخضر، در ة، ال طنان.

 تاورغكاء  يشمل األراضي احمليطة خبليج سكر  مكن اجكدابيا شكرقًا إىل    إقليا خليج سر :  -3

ر ، داريكة: سك  املنكاطق اإل ضكا  يغربًا وتتد جنوبًا حتى حكدود الك الد اجلنوبيكة الشكرقية.     

 اجلفرة، الواحا ، الكفرة.

 رزع.مإقليا فزان: يشمل املناطق اإلدارية: س ها، واد  الشاطئ، واد  احلياة،  -4

 ط يعكي  يا جغكرا  إن أساس تقسيا ال الد إىل األقاليا التخطيطيكة األربعكة املكذكورة مرجعكه تقسك     

الط وغرافيكة  وناخيكة  الط يعيكة ماكل العوامكل امل    تتحدد فيه مناطق كل إقليا من حيث العوامل اجلغرافيكة 

 واحليوية.

 ( توزع املدن اللي ية وفق مؤشر اجلار األقر    أقاليا لي يا.49جدول )

املساحة )ح(  اإلقليا

 2كا

   ظدد املدن )ن(

 ك       

متوسككط املسككافة الفعليككة 

 بني املدن  كا )ف(

قيمككككة اجلككككار 

 األقر 

 1.12 40.39 0.01324 36 188275 طرابلس

 0.94 36.77 0.01275 22 135275 بنغاز 

 1.23 153.83 0.00396 13 828550 اخلليج

 0.90 94.0 0.00479 12 522900 فزان

 0.91 64.95 0.00704 83 1675000 لي يا

 املصدر: من حسا  ال احث.

كز   إقليمكي  ( أن منط توزع املدن يأخذ منطًا متقاربًا أو تيل إىل الرت49ي دو من اجلدول )

ظلى التوالي  تيجة تركز املدن    0.90، 0.94بنغاز  وفزان، حيث بلغ  قيمة مؤشر اجلار األقر  

هذين اإلقليمني حول مدينيت ال يضاء وس ها، كما أن تكوزع املكدن   إقلكيا طكرابلس يأخكذ منطكًا       

ر مسكاحة اإلقلكيا،   ، ويرجع ذلك لصغ1.1تيل إىل التقار ، حيث بلغ  قيمة مؤشر اجلار األقر  

، اللكتني متكاالن حنكو ثلاكي     2ككا 123950ال كالغتني   *استانينا منه مساحة منطقيت غكدامس ومكزدة  فلو 

مساحة اإلقليا، وال يوجد ضمنها إال مدينتني هما: غدامس ومكزدة، فكإن قيمكة املؤشكر تكدل ظلكى أن       

   إقليا طرابلس يأخذ منطًا متقاربًا.املدن 

                                                 

مدينكة   34د كه  ، وظكدد م 2ككا  64325ذا استانينا مساحة منطقيت غدامس ومكزدة مكن إقلكيا طكرابلس تصك ح مسكاحة اإلقلكيا        ا )*)

 كا. 30.85ومتوسط املسافة الفعلية بينها 
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،  تيجكة  1.23ألقكر   ايأخذ منطًا مت اظدًا، حيث سّجل  قيمة مؤشر اجلار أما إقليا اخلليج فإ ه 

جلافكة   ككل   حراوية ااال تشار والتشت  الذ  ت دو ظليه مدن هذا اإلقليا  تيجة سيادة الط يعكة الصك  

 (.29ة )أجزائه، مما أدى إىل ت اظد املسافا  بني أغلب مد ه، كما هو م ني   اخلارط

 

 زع املكا ي للمدن اللي ية باستخدام مؤشر علة اجلوار.( منط التو29خارطة )
 

 
 املصدر: من إظداد ال احث.
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 منحنى لور ز للتوزع املكا ي للمدن اللي ية: -3

 ز نحنكى لكور  تكن التعّرف ظلى العالقة بني املساحة ودرجكة ترككز املكدن باالظتمكاد ظلكى م     

اد املكدن  ارية وأظدملساحا  املناطق اإلدبصورة رياضية، وذلك بقياس مدى التوازن أو سوء التوزع 

 فيها، وفق اخلطوا  التالية:

 ية.ترتب الوحدا  اإلدارية ترتي ًا تصاظديًا أو تنازليًا حسب الكاافة املدين  -أ

 مد ها. د وأظدادحسا  النسب املاوية للمساحة وظدد املدن   كل وحدة إدارية من مجلة مساحة ال ال - 

د ي وألظدامتجمع عاظد أو هابط للمساحة ظلى احملور األفق توقيع النسب   عورة توزع   -ج

 ز.املدن ظلى احملور الرأسي، و صل بني النقاط املوقعة فنحصل ظلى منحنى لور 

تشري املساحة احملصورة بني املنحنى وخطى التوزع املتساو  إىل مدى الرتكز   توزع املدن،   -د

وهذا يدل ظلى ال عد ظن التوزع املاالي، أو  حيث يدل كربها ظلى تركز املدن   مساحة قليلة،

ظدم العدالة   توزع املساحة وأظداد املدن، وكلما عغر  املساحة احملصورة دل ذلك ظلى 

االقرتا  من العدالة، وتكن قياس املساحة احملصورة بني منحنى لور ز وخط التوزع املاالي وفق 

 :(1)معامل جيين وذلك باستعمال املعادلة التالية
      

 550 -س          
 ككككككككككككككككككككك =ج 

       1000-550 

 معامل جيين. =ج

 جمموع القيا ظلى منحنى لور ز. =س 

 جمموع قيا ص إذا كان منحنى لور ز يتطابق مع خط التوزع املاالي. =550

 جمموع قيا س   حالة ما إذا كان هناك تفاو  متطرف. =1000
 

      750.9 - 550 
 كككككككككككككككككككككك =ج

        1000- 550 
     

       200.9 
  0.54 =كككككككككككككك   = 

         450 

ا (، بينم1وظندما يكون هناك تطرف تام   توزع منحنى لور ز تكون  تيجة معامل جيين )

 تكون  تيجته عفراًً ظندما تكون الياهرة موزظة توزظًا مااليًا.

                                                 

 .77،  ص2002 ، الزاوية،لتخطيط اإلقليمي مفاهيا و يريا  وحتليال  مكا ية، دار مشوع الاقافة( حمسن ظ د الصاحب امليفر، ا1)
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املتجمع الصاظد للنسب املاوية للمساحا  وأظداد املدن   املناطق  ( التوزع50جدول )

 اإلدارية   لي يا.
النسب املاوية  املنطقة اإلدارية

 ألظداد املدن )س(
النسب املاوية 
 للمساحة )ص(

املتجمع الصاظد 
 ألظداد املدن )س(

املتجمع الصاظد 
 للمساحة )ص(

 0.3 8.5 0.3 8.5 الزاوية

 0.9 15.7 0.6 7.2 النقاط اخلمس

 1.1 18.1 0.2 2.4 طرابلس

 3.2 36.2 2.1 18.1 اجل ل األخضر

 4.1 41.0 0.9 4.8 بنغاز 

 6.2 51.8 2.1 10.8 املرقب

 14.4 66.3 8.2 14.5 اجل ل الغربي

 21.1 71.1 6.7 4.8 س ها

 26.2 74.7 5.1 3.6 ال طنان

 32.4 78.3 6.2 3.6 واد  احلياة

 55.4 91.6 23.0 13.3 اخلليج

 73.6 97.6 18.2 6.0 مرزع

 100 100 26.4 2.4 الكفرة

 338.9 750.9 100 100 اجملموع

 املصدر: من حسا  ال احث.

 

( منحنى لور ز لقياس الرتكز املديين   املناطق اإلدارية   لي يا.17شكل )         
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 التوسط للتوزظا  املكا ية للمدن اللي ية: املركز الوسيط أو  -4  

وهو املركز أو النقطة اليت تتوسط املراكز العمرا ية، وذلك ملقار ة بعد املرككز الكواقعي ظكن    

املركز املاالي. وإلجياد املركز الوسيط لتوزع املراكز العمرا ية  قيا حمورين   جنو  وغكر   

ور الرأسكي )ص(، ورسكا شك كة مكن املربعكا       منطقة توزع املدن، احملور األفقكي )س(، واحملك  

املتساوية املساحة لتغطي املنطقة أو اإلقليا كافة، وترقا هذه املربعكا  ظلكى أسكاس إحكداثيا      

 .(1)النقط ظلى هذين احملورين، و رعد ظدد املراكز العمرا ية أو املدن   كل مربع
 ك س( ×جمك )م                                                  

 ككككككككككككككككككككككك     =إحداثيا  احملور )س(  متوسط
 ن                                            

 ك ص( ×جمك )م                                                  
 ككككككككككككككككككككككك =ْ ْ ْ ْ متوسط إحداثيا  احملور )ص( 

 ن                                            

                    ألفقكي        ى احملكور ا جمموع التككرارا  ظلك    =اكز الفاا                           جمك ك س مر =م 

 رأسي   احملور ال جمموع التكرارا  ظلى =ظدد التكرارا                          جمك ك ص  =ن 
                                            

                                                   638 
 7.7 =ككككككككك     =متوسط إحداثيا  احملور )س( 
                                          83 

 
                                               1133 

 13.7 =ككككككككككك  =متوسط إحداثيا  احملور )ص( 
                                        83 

( 7.7) ا احملكور احملور )س( ظند النقطة اليت متال قيمكة املعكدل ظلكى هكذ     وظليه يقام ظمود ظلى

مة املتوسط ظلكى  (. ويتضح من هذا التوزع ارتفاع قي13.7وظمود آخر ظلى احملور )ص( ظند النقطة )

وسكط  لداخلية   الا ملناطقاحملور الصاد   تيجة الرتكز الشديد للمدن اللي ية   مشال ال الد مقار ة با

ولكذا   ئها الشرقية،ية بأجزاو ، بينما ال ي دو مال هذا الرتكز ظند مقار ة بني أجزاء ال الد الغربواجلن

ع املكدن  إىل توز كا   قيمة املتوسط ظلى احملور السيين أقل مما هي ظليه   احملور الذ  يشري

لسكاحلية حيكث   ة املنطقك ابني الشمال واجلنو ،  تيجة ا تشار املراكز العمرا ية   لي يا ظلى امتداد 

 تسود املؤثرا  ال حرية، اليت ي دو أ ها لع   دورًا بارزًا   هذا التوزع.

رتض سكيط املفك  وتعد النقطة ملتقى متوسط إحداثيا  احملكورين األفقكي والرأسكي هكي املرككز الو      

  الغربكي  جلنكو ايا إىل جنك للتوزع املكا ي جلميع املدن اللي ية، واتضح أن هذه النقطة تقع ظند قرية أبو 

لداخليكة  اباملكدن   ملدينة سر ، ظلى الطريق الرئيس الكذ  يكربط بكني املكدن السكاحلية   مشكال الك الد       

 (.30) ( واخلارطة51الواقعة جنو  ال الد )واحا  اجلفرة وفزان(. كما هو موضح باجلدول )

                                                 

 .143 اعر ظ د اهلل الصاحل و حممد حممود السريا ي، اجلغرافية الكمية واإلحصائية أسس وتط يقا ، مرجع سابق، ص (1)
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 ( املركز الوسيط لتوزظا  املدن اللي ية.51جدول )
 رأسي )ص(احملور ال احملور األفقي )س(

 ك ص ×م  التكرار )ك ص( مراكز الفاا )م( ك س ×م  التكرار )ك س( مراكز الفاا )م(
1 2 2 1 0 0 

2 0 0 2 0 0 

3 7 21 3 0 0 

4 18 72 4 0 0 

5 9 45 5 0 0 

6 11 66 6 1 6 

7 3 21 7 2 14 

8 3 24 8 7 56 

9 1 9 9 3 27 

10 2 20 10 1 10 

11 1 11 11 5 55 

12 6 72 12 0 0 

13 11 143 13 5 65 

14 5 70 14 5 70 

15 2 30 15 34 510 

16 2 32 16 20 320 

 1133 83 جمك 638 83 جمك

 (.30املصدر: من حسا  ال احث وفقًا للخارطة )

ا: منكط  يسكني همك  بناًء ظلى ما س ق تكن القول: إن توزع املدن اللي ية يندرج حت  منطكني رئ 

(، إال أ كه  31ارطكة ) مع ومنط التوزع املت اظد املشت ، كما هو م ني باخلالتوزع احملتشد أو املتج

دن الكذ   تشد للمظند التدقيق   هذين النمطني تكن مالحية ظدة أمناط فرظية، ففي التوزع احمل

يطي نمط الشكر ي دو   ثالث  طاقا  رئيسة   أقاليا طرابلس وبنغاز  وفكزان تككن مالحيكة الك    

ئيسكة  لطكرع الر اساحل ال حر وقما املرتفعكا  وجمكار  األوديكة ومكع امتكداد      الذ  تتد موازيًا ل

رض حلي  بعك وحماورها، ففي إقليا طرابلس يأخذ توزع املدن حمورين رئيسني: أحدهما حمور سكا 

غكر    التو سكية    كا تتد من مدينة تاورغاء شرقًا حتى زلطن قر  احلدود اللي ية 20ال يزيد ظن 

مكدن   % مكن مجلكة  52مدينكة تشككل مكا  سك ته      19كا، ويشكمل حنكو    400إىل ال الد وملسافة تصل 

ة لصكاحلة للزراظك  االرتبكة  واإلقليا، ويرجع ذلك مليّسرا  قيام املراكز العمرا ية، مال املوارد املائيكة  

 وتوافر طرع املواعال .
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 ( املركز الوسيط للتوزظا  املكا ية للمدن اللي ية.30خارطة )

 
 املصدر: من إظداد ال احث.

مكن  بكي  نوبي غرجتتد احملور الاا ي مع امتداد سلسلة اجل ل الغربي   اااه مشالي شرقي  

 12والي ككا، ويشكمل حك    10ظكن   دكا وبعرض ال يزي 350مدينة اخلمس وحتى مدينة  الو  وملسافة 

خكارج  خرى تقع ىل مخس مدن أ% من مجلة املدن   إقليا طرابلس، إضافة إ33مدينة متال ما  س ته 

ي مكن جهكة   ر السكاحل املشار إليهما، تقع مدينتان منها ظند ظقدة املواعال  بني مدن احملكو  احملورين

 ث األخكرى ظنكد  دن الكاال ومدن احملور اجل لي من جهة ثا ية، وهما: العزيزية وبار الغنا. بينما تقكع املك  

مكا هكي   كإلقلكيا،  ازع مشت  بالنس ة ل قيكة مكدن   أطراف املعمور   إقليا طرابلس، وت دو   عورة تو

ة مكزدة الكيت تقكع    ككا، ومدينك   90احلال   مدينة بين وليد اليت تقع جنو  شرع مدينة ترهو ة مبسافة 

ا طكرابلس،  كا، ومدينة غدامس الواقعكة   أقصكي جنكو  غكر  إقلكي      85جنو  مدينة غريان مبسافة 

 كا. 320سافة تصل إىل مب -املدن إليها ليت تعد أقر  ا -فهي تقع جنو  مدينة  الو  
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 640سكافة  ل حكر مل يأخذ توزع املدن   إقليا بنغاز  النمط الشريطي الذ  تتد مبوازاة ساحل ا

املكدن     ، وت كدو كا من مدينة امساظد ظند احلدود اللي ية املصكرية شكرقًا إىل مدينكة قميكنس غربكاً     

دينيت قميكنس   كة إىل مك  مدينة أم الكرزم قكر  خلكيج ال م    إقليا بنغاز  متقاربة   املنطقة املمتدة بني

قار كة   اظكدًا م وسلوع جنو  سهل بنغاز ، بينما ت دو مدن طربع وكم و  وأمساظد   منط توزع مت

 كا. 125باملنطقة السابقة، فهي ت عد ظنها مبسافة تصل إىل 

 (  طاقا  توزع املدن   أقاليا لي يا.31خارطة )

 
 املصدر: من إظداد ال احث.

يأخذ توزع املدن   حوض فزان منطًا مندجمًا حول مدينة س ها   ميهره العام، إال أ ه تتد 

امتدادًا طوليًا ظلى هياة ثالثة أشرطة مع امتداد األودية اجلافة   هذا احلوض، وهكي واد  الشكاطئ   

براك وبكرقن وإدر ، ويصكل متوسكط     كا، وأها مد ه 175الذ  تتد من الغر  إىل الشرع ملسافة 

ككا، وأهكا مد كه سك ها      200كا. وتتد الشريط الاا ي مع واد  احلياة ملسافة  60املسافة بني مد ه 

ككا، وتنتشكر فيكه ظكدة      260والغريفة وأوبار . أما الشريط الاالث فيمتد مكع واد  احلفكرة ملسكافة    
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تقكع  ، بينمكا  ككا 46لف متوسط املسكافة بينهكا   مدن، وهي: واد  ظت ة، ومرزع وتراغن وأم األرا ب، وي 

مدينيت القطرون وغا  خارج هذا التكتل املد ي   حوض فزان، حيكث تقكع مدينكة القطكرون ظلكى       

 كا.    590كا جنو  مدينة س ها، بينما تقع مدينة غا  إىل اجلنو  الغربي منها ومبسافة  250بعد 

مد كه     يث تنتشرحمنطًا مت اظدًا،    فيأخذسرأما امليهر العام لتوزع املدن   إقليا خليج 

هكي تتكوزع   ككا، ومكع ذلكك ف    154كاري من احلاال    عورة مشتتة، يصل متوسط املسكافة بينهكا   

ملسكافة  جكدابيا و اضمن ثالثة  طاقا ، وهي: النطاع الساحلي الذ  تتد من مدينة سر  إىل مدينة 

ته ل مكا  سك    وف، الربيقة، اجكدابيا، تشكك  كا، ويشمل مخس مدن هي: سر ، بن جواد، رأس األ400

 كا.100% من مجلة مدن هذا اإلقليا، وي لف متوسط املسافة بينها 39

ككا،   260سكافة  بينما يقع النطاع الاا ي   حوض اجلفرة إىل اجلنو  من النطاع السكاحلي مب 

ككا،   18 سكطها ويشمل أربع مدن هي: ودان، هون، سوكنة اليت ت عد ظن بعضكها بعضكًا مبسكافة متو   

اع الاالكث مكدينيت   كا، ويشمل النطك  165إضافة إىل مدينة زلة اليت تقع إىل الشرع من ودان مبسافة 

و والكفرة الكواقعتني  كا، ومدينيت تازرب 235جالو وأوجله اللتني تقعان جنو  مدينة اجدابيا مبسافة 

  إقليا  ع املدنلتوز   أقصى جنو  شرع إقليا اخلليج. وقد جاء هذا امليهر امل عار واملت اظد

ارطكة تكوزع   لكك ألن خ ذاخلليج  تاجًا لعناعر ال ياة اجلغرافية، السيما اليروف الصحراوية اجلافة، 

 ال شكرية الكيت  ط يعيكة و املراكز العمرا ية   لي يا ُتعّد احملصكلة النهائيكة جملموظكة مكن العوامكل ال     

 حدد  أمناط وحماور ذلك التوزع وت اين أحجام مد ه.

 

 يًا: الت اظد بني املدن اللي ية وكاافتها.ثا 

القتصكاد   لنشكاط ا اتشري دراسة الت اظد إىل منط ا تشار املدن ت عًا لليروف الط يعيكة وظوامكل   

فكلمكا   اليا الك الد، ية   أقاليت أوجد  ت اينًا   درجة الت اظد واملسافا  ال ينية بني املراكز املدين

داخكل   الت اظكد  بكالعكس، مبعنكى أن   سفض  كاافة املدن، والعكزاد  املسافا  والت اظد كلما اخن

 .الوحدة اجلغرافية يعطي فكرة أساسية ظن كاافة املراكز العمرا ية   املنطقة

وظلى الرغا من أن دراسة كرستالر ال تشار املدن وت اظدها حاول  التوعل إىل العالقكة الكيت   

وفق قا ون رياضي  دد تلك العالقكة، فنيرتكه    تربط بني املسافا  وأحجام املدن وط يعة وظائفها

إىل الت اظد بني املدن كا   من خالل فككرة املككان املرككز ، فهكو يعتقكد بوجكود اااهكًا ظامكًا         

يتحكا   ا تشار املدن بشكل منتيا ومتجا س. غكري أن الواقكع يشكري إىل أن اليكروف املوضكعية      
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الت اظكد بكني املكدن وكاافتهكا، ماكل العوامكل        اليت ختتلف من مكان إىل آخر هي اليت حتدد درجكة 

 .(1) الط يعية واملستويا  االقتصادية واالجتماظية وكاافة السكان

ة بشكرية ظكدّ  والحينا من خالل ما س ق أن توزع املدن   لي يكا خضكع لتكأثري ظوامكل ط يعيكة      

دى إىل أأسككهم    اخككتالف معككدال  منككو املككدن وتركزهككا   منككاطق دون سككواها، األمككر الككذ  

ر التجمعكا   هكا، فكأكا  اختالف أقاليا الك الد   كاافكة مكد ها وت كاين الت اظكد واملسكافا  الفاعكلة بين       

ة وأكارهكا  القتصكادي ااملدينية تقع   أ سب مناطق ال الد   ظروفها الط يعيكة وأوفرهكا   مواردهكا    

 سهولة ومرو ة   املواعال .   

 

 معادلة روبنسون لقياس ت اظد املدن: 

ستخدم روبنسون املعادلة التالية لتوضيح متوسط املسكافا  أو متوسكط الت اظكد بكني املراككز      ا

 :(2)العمرا ية   مساحة معينة

          ع    ÷م       1.0746 =ْ س 

 متوسط الت اظد بني املدن )كا(. =س 

 مساحة املنطقة أو اإلقليا. =م 

 ظدد املدن   املنطقة أو اإلقليا.  =ع 

 قيمة ثابتة بافرتاض الت اظد   الشكل السداسي. =1.0746

ربعكة أقكاليا   أد إىل ولغرض توضيح الت اين   ت اظد املدن اللي ية بني أقاليا لي يا قسم  الك ال 

 ول التالي:  اجلد وهي: إقليا طرابلس، إقليا بنغاز ، إقليا خليج سر ، إقليا س ها كما هو م ني

 .2000قاليا لي يا ظام ( ت اين ت اظد املدن   أ52جدول )
متوسكككط الت اظكككد  ظدد سكان املدن ظدد املدن مساحة اإلقليا اإلقليا

 النس ة العدد ) سمة( النس ة العدد النس ة (2املساحة )كا  *اخلطي بني املدن

 كا  77.7 62.6 2985000 43.3 36 11.2 188275 طرابلس

 كا  84.3 24.2 1154600 26.5 22 8.1 135275 بنغاز 

 كا 271.3 7.0 333200 15.7 13 49.5 828550 خليج سر 

 كا 224.3 6.2 294800 14.5 12 31.2 522900 فزان

 كا 152.7 100 4767600 100 83 100 1675000 اجملموع

 املصدر: من حسا  ال احث.

 متوسط الت اظد اخلطي يعين متوسط املسافة بني املدن   خط مستقيا. *

                                                 

 .199مجال محدان، جغرافية املدن، مرجع سابق، ص( 1)

 .380، ص1977سطيحة، خرائط التوزيعا  ال شرية، القاهرة، حممد حممد ( 2)
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كاافكة السككان    ( أن الت اظد بكني املكدن اللي يكة خيتلكف حسكب     32واخلارطة )( 52ي دو من اجلدول )

 راككز املدينيكة  بكني امل  وليس كما جاء   منوذج كرستالر لت اظد املدن وفقًا ملستوى اخلدما ، فالت اظد

  ية املنخفضكة، ا  السككا أقل   منكاطق الكاافكة السككا ية العاليكة مقار كة باملنكاطق الداخليكة ذا  الكاافك        

ككا   84وككا   77ويتضح ذلك من مقار ة متوسط الت اظد   إقليمكي طكرابلس وبنغكاز  الكذ  يصكل إىل      

فككة ن عككحراويان تككنخفض بهمككا الكااوهمككا إقليمككا -ظلككى التككوالي مككن جهككة، وإقليمككي اخللككيج وفككزان 

 خرى.كا ظلى التوالي من جهة أ 227وكا  271للذين يصل مدى الت اظد بني مد هما إىل ا -السكا ية

 ( متوسط ت اظد املدن اللي ية   أقاليا ال الد الرئيسة.32خارطة )

 

 املصدر: من إظداد ال احث.

 

 

 



 276 

الك الد،   أقكاليا  كما ي كدو تكأثري الكاافكة السككا ية أكاكر وضكوحًا   ت كاين الرتككز املكد ي           

  ربعكة إذا حسك   ألاليا اوظالقتها باختالف متوسطا  الت اظد بني املدن اللي ية وكاافتها   هذه األق

داريكة،  إة منطقكة  معدال  الت اظد ظلى مستوى الوحدا  اإلدارية، حيث قسم  ال الد إىل ثالث ظشر

 (.53كما هو م ني   اجلدول )

   لل الد.( ت اين الت اظد بني املدن اللي ية وكاافتها حسب التقسيا اإلدار53جدول )

 املساحة  املنطقة

 (2)كا

ظدد 

 املدن

ظدد سكان 

 ناملد

معدل الت اظد 

 بني املدن )كا(

 10كاافة املدن  

 (*)2كاآالف 

 0.4 181.5 104800 3 85545 ال طنان

 4.0 51.9 379100 15 34960 اجل ل األخضر

 2.7 65.3 670700 4 14770 بنغاز 

 0.3 201.1 281700 11 385350 خليج سر 

 2.6 66.5 751500 9 34490 املرقب

 6.3 42.9 1318500 2 3190 طرابلس

 14.7 28.0 349800 7 4740 الزاوية

 6.5 42.3 321000 6 9300 النقاط اخلمس

 0.9 114.6 244200 12 136555 اجل ل الغربي

 0.4 180.3 186700 4 112590 س ها

 0.3 200.6 46800 3 104590 واد  احلياة

 0.2 265.7 61300 5 305720 مرزع

 0.1 505.9 51500 2 443200 الكفرة

 0.5 152.7 4767600 83 1675000 موعاجمل

 املصدر: من حسا  ال احث وفقًا ملعادلة الت اظد.

 ظدد املدن                                                    
 10000 ×حس   كاافة املدن وفق املعادلة التالية:       كككككككككككككك  )*(ْ 

 املساحة                                                

اافتهكا    ك( التفكاو    متوسكط الت اظكد بكني املكدن وت كاين       35(، )34)يتضح من اخلكارطتني  

ني مكد ها إىل  بك لت اظد األقاليا اإلدارية   لي يا، وتكن تصنيف هذه املناطق حسب الكاافة ومتوسط ا

 الفاا  التالية:

 ومتوسط الت اظد بكني مكد ها   2آالف كا 10دن لكل م 5: مناطق ذا  كاافة مرتفعة تزيد ظن الفاة األوىل ،

ومبتوسكط ت اظكد    ،2آالف كا 10مدينة لكل  15قدرها حنو كا، وتضا منطقة الزاوية بكاافة  50أقل من 

تليهكا  ، كا42، ومبتوسط ت اظد ي لف 2آالف كا 10مدينة   كل  5.6ثا النقاط اخلمس كا، 28 مقداره

، وهكي املنكاطق   كا43 ت اظد يصل إىل ومبتوسط ،2آالف كا 10 مدينة لكل 3.6 طرابلس بكاافة بلغ 
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اليت تشكل مع بعضها أكار أجزاء ال الد   كاافتهكا السككا ية )سكهل اجلفكارة(، وتشككل مسكاحتها       

ألف  سمة أو مكا  سك ته    1989.3مدينة بلف ظدد سكا ها  15من مساحة الدولة، وتضا حنو % 1حنو 

، وهذه املدن هي: طكرابلس، العزيزيكة، الزاويكة، الزهكراء،     2000من جمموع سكان لي يا ظام  41.7%

  الناعرية، املعمورة، املاية، عرمان، عرباتة، العجيال ، اجلميل، زوارة، زلطن، رقدالني، بار الغنا.

 ا.( الت اظد بني املدن اللي ية حسب األقاليا اإلدارية   لي ي33خارطة )       

 

 ن إظداد ال احث.املصدر: م

 2آالف ككا  10مكدن     5 -1 : مناطق متوسطة الكاافة، ترتاوح كاافة املدن فيها ما بكني الفاة الاا ية ،

 منطقة اجل كل األخضكر  ( 1)، تضا ثالث مناطق، وهي: كا100 -50ومتوسط ت اظد مد ها ما بني 

 10  مكدن   4فة سّجل  ، وبكاا2كا 34960كا، وت لف مساحتها  52الت اظد فيها  اليت بلف متوسط

الق كة، سوسكة،   مدينة، وهي: ال يضاء، در ة، املكرج، األبيكار، شكحا ،     15وتضا حنو ، 2آالف كا

مرتوبة، تاكنس، مسة، طلمياة، األبرع، أم الكرزم، العويليكة، ظمكر املختكار، وبلكف ظكدد سككا ها        



 278 

( منطقكة  2). 2000% مكن جممكوع سككان املكدن اللي يكة ظكام       8ألف  سمة، أو ما  س ته  1.379

، وبكاافكة  2ككا  14770اليت تضا مدن: بنغاز ، توكرة، سلوع، قمينس. ت لكف مسكاحتها    بنغاز 

ألكف  سكمة، وسكّجل  متوسكط ت اظكد       7.670وظدد سكا ها ، 2آالف كا 10  مدينة  7.2بلغ   

ككا، وبكاافكة    5.66اليت سّجل  معدل ت اظد بني مد ها بلكف   ( منطقة املرقب3)كا.  3.65قدره 

وتضا تسكع مكدن، وهكي: مصكراتة، اخلمكس، زلكينت، مسكالتة،        ، 2آالف كا 10  مدينة  6.2لغ  ب

ألف  سكمة، أو مكا    751.5ترهو ة، قصر األخيار، القره بوللي، بين وليد، تاورغاء، بلف ظدد سكا ها 

 .2000% من جمموع سكان املدن اللي ية ظام 15.7 س ته 

 2آالف ككا  01ت لكف أقكل مكن مدينكة واحكدة   ككل       : مناطق ذا  كاافة منخفضة الفاة الاالاة ،

مدينكة لككل    0.9كا، وتضا مناطق اجل ل الغربي بكاافة بلغ   100ومتوسط ت اظدها يزيد ظن 

 4.0ة بلغك   كا، ثا مكنطقيت سك ها وال طنكان بكاافك     6.114، ومبتوسط ت اظد بلف 2آالف كا 10

واخللكيج   مكنطقيت واد  احليكاة   ككا، تليهكا  180، ومبتوسكط ت اظكد   2آالف كا 10مدينة   كل 

قكة مكرزع   كا، ومنط200، ومبتوسط ت اظد يصل إىل 2آالف كا 10مدينة لكل  3.0بكاافة بلغ  

أخكريًا  وككا،  7.265، ومبتوسكط ت اظكد يصكل إىل    2آالف كا 10مدينة   كل  2.0بكاافة بلغ  

ملنكاطق  اهكذه  ككا. ومعيكا   506، ومبتوسط 2آالف كا 10مدينة لكل  1.0منطقة الكفرة بكاافة 

ن مك د قليكل  تقع ظلى هام  املعمور اللييب، حيث املساحا  الشاسعة اليت يتوزع ضمنها ظكد 

لكة  % مكن مج 94، تشككل مكا  سك ته    2ككا  1573550املدن، حيث ت لف مساحا  هذه املناطق  

ملكدن اللي يكة،   مدينكة، متاكل أقكل مكن ثلكث ظكدد ا       29مساحة لي يا، بينما بلف ظدد املكدن فيهكا   

ة ظكام  % مكن جممكوع سككان املكدن اللي يك     12.6ألف  سمة، شككّّل  مكا  سك ته     600.9 ويسكنها

2000. 

دها مكن  ة وت اظك كما تكن استخدام معادلة الت اظد لتوضكيح العالقكة بكني أحجكام املكدن اللي يك      

 (.54خالل حسا  متوسط الت اظد ت عًا للفاا  احلجمية للمدن، كما ي ينها اجلدول )

 .2000املدن   أقاليا لي يا حسب الفاا  احلجمية ظام  ( الت اظد بني54جدول )
الفاككة )ألككف 

  سمة(

 اجملموع إقليا فزان إقليا خليج سر  إقليا بنغاز  إقليا طرابلس
ظككككدد 

 املدن
معكككدل 

 الت اظد
ظككككدد 

 املدن
معكككدل 

 الت اظد
ظككككدد 

 املدن
معككدل 
 الت اظد

ظككككدد 
 املدن

معككدل 
 الت اظد

ظككككدد 
 املدن

معككدل 
 الت اظد

5-20 15 120 17 96 9 326 10 245 51 195 

20-50 8 164 - - 2 692 1 * 14 371 

50-100 8 164 3 228 2 692 - - 12 401 

100-500 4 233 1 * - - 1 * 4 695 

 983 2 - - * - * 1 * 1 فأكار 500

 152 83 224 12 271 13 84.3 22 77.7 36 اجملموع

 .ال قيمة للمعدل   هذه احلالةْ -*        د.املصدر: من حسا  ال احث وفقًا ملعادلة الت اظ
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 ( كاافة املدن حسب األقاليا اإلدارية   لي يا.34خارطة )

 
 املصدر: من إظداد ال احث.

( العالقة بني أحجام املدن اللي يكة ومتوسكط الت اظكد بينهكا، ولكذا ال تككن       54يالحظ من اجلدول )

 اظد بينها، وخاعة بالنسك ة للت اظكد بكني املكدن الكك رية أو      تفسري ت اين أحجام املدن ما   يشار إىل الت

الرئيسة، فال تكن مااًل قيام مدينة حبجا مدينة طرابلس تكون منافسة هلا تقع جبوارها، وكذلك احلكال  

بالنس ة ملدينة بنغاز ، ذلكك ألن هكذه املكدن فرضك  سكيطرتها ظلكى املكدن الواقعكة   ظكل  شكاطها           

ت اظد بني املدن يت اين حبسكب مرات هكا احلجميكة. ففكي الفاكة األوىل الكيت تضكا        ووظيفتها، وهلذا فإن ال

، وهكي تشككل مكا  سك ته     ككا 195ألف  سمة بلف متوسط الت اظد  20-5املدن اليت يرتاوح حجمها مابني 

% من جمموع أظداد املدن اللي ية، ويت اين ت اظد مدن هذه الفاة، فهكو   إقليمكي طكرابلس وبنغكاز      61

ككا ظلكى    326وككا   245كا ظلى التوالي، أما   إقليمي فكزان وخلكيج سكر  فقكد بلكف       96و كا120
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ككا، إال أن هكذا    371ألف  سمة بلف معكدل ت اظكد املكدن اللي يكة حنكو       50-20التوالي. و  فاة احلجا 

 كا. 164كا، أما   إقليا طرابلس فهو  692املعدل يسجل   إقليا خليج سر  

 12وظكددها   ألكف  سكمة،   100-50ملدن اليت يرتاوح ظدد سككا ها مكا بكني    أما الفاة اليت تضا ا

ألكف   500-100ابني كا. و  الفاة احلجمية اليت تكرتاوح مك   400مدينة فقد بلف معدل الت اظد بينها 

بالنس ة للمدن اللي يكة   كا، بينما بلف ذلك املعدل 695 سمة بلف معدل الت اظد بني املدن اللي ية حنو 

اد حجا سكان كا. ومن ثا يتضح أ ه كلما ز 983ألف  سمة حنو  500أظداد سكا ها ظن اليت تزيد 

 املدن كلما زاد متوسط الت اظد بينها.

ارة متالكها  اكز لتكما تكن دراسة الت اظد بني املدن اللي ية ومدى تشتتها أو تركزها حول مر

وائكر  ن  رسكا د ذلكك  سكتطيع أ   املدن الرئيسة   ككل إقلكيا مكن األقكاليا األربعكة، وللوعكول إىل      

ن الرئيسة، ثكا  كا مركزها املد50بأ صاف أقطار لتلفة تزيد ظن بعضها مبسافا  متساوية قدرها 

مكوع  جمتها إىل حنسب ظدد املدن أو النقاط املمالة لتوزظا  املدن داخل كل دائرة، و وجكد  سك   

الكها  مترة الكيت  راكز املختكا ظدد املدن، و  ذلك داللة إحصائية ظلى مدى تشت  التوزع حول امل

يا فكزان،  ا   إقلك مدينة طرابلس   إقليا طرابلس، ومدينة بنغاز    إقليا بنغكاز ، ومدينكة سك ه   

إقلكيا   (. ففكي 55( واجلكدول ) 35ومدينة سكر    إقلكيا اخللكيج، كمكا هكو مك ني   اخلارطكة )       

ككا  100صكف قطرهكا   طرابلس يالحظ وجود تركز حول مدينكة طكرابلس، ففكي دائكرة ال يتعكدى       

ترتفكع تلكك   و% من مجلة املدن املنتشرة   إقليا طكرابلس،  44مدينة تشكل حنو  16تتوزع حنو 

دينكة طكرابلس،   كا من م 150النس ة حتى تصل إىل ثالثة أرباع أظداد املدن   دائرة  صف قطرها 

صكراتة، تاورغكاء،   كا، متالها مدن: م150مدن   حميط ي عد ظنها مبسافة تزيد ظن  10بينما ينتشر 

زيد  صكف  ين دائرة مزدة، جادو، الرحي ا ، احلرابة، كاباو، تيجي،  الو ، ثا غدامس اليت تقع ضم

 كا من مدينة طرابلس. 450قطرها ظن 

دن و سك  مك  حنك كما ي دو مال هذا الرتكز   إقليا بنغاز  وإن كان بصورة أقل، حيث تنتشكر  

هكا أربكع مكدن    % من مدن اإلقليا، من27از ، شكّّل  كا حول مدينة بنغ 100  دائرة  صف قطرها 

ا  األحجكام مكا   ألف  سمة، أما املدن ذ 25 -5كا يرتاوح حجمها ما بني  60ال يتعدى بعدها ظنها 

 200مبسافة ها دائرة ي عد حميطكا. وضمن 100ألف  سمة فإ ها تقع ظلى بعد يتجاوز  50 -25بني 

قلكيا بنغكاز ،   من مجلة أظكداد املكدن   إ  % 59متال  مدينة، 13مدينة بنغاز  تتوزع حنو ظن كا 

ملدينكة الرئيسكة   ككا ظكن ا   200مدن   اإلقليا املذكور   دائرة يزيد بعد حميطهكا   9بينما تتوزع 

ئكرة يزيكد   ع ظند دافيه، تشمل: سوسة ودر ة ومرتوبة وأم الرزم وطربع وكم و ، ثا امساظد اليت تق

 ز .كا ظن مدينة بنغا 450 صف قطرها ظن 
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يا   دائكرة  دن اإلقلمكما أن توزع املدن   إقليا س ها ي دو مرتكزًا حول مدينة س ها، حيث تقع كل 

 كا ظن مدينة س ها. 500كا باستاناء مدينة غا  اليت تقع   دائرة يزيد بعدها  250 صف قطرها يقل ظن 

ا بعضًا، ففكي  ن بعضهظاظدها أما   إقليا اخلليج فإن الصفة السائدة فيه قلة أظداد املدن وشدة ت 

فكأقر    كا ال يوجد أ  مركز ظمران مديين حكول مدينكة سكر ،    150دائرة يزيد  صف قطرها ظن 

رأس األ كوف الكيت    كا، ثا مدينة 157مدينة إليها، وهي مدينة بن جواد تفصلها ظنها مسافة تصل إىل 

دينكة سكر    مكا حكول   350 -200كا. و  دائرة يرتاوح  صف قطرها مابني  195ت عد ظنها مبسافة 

ا ظلكى  ا اإلقلكي تنتشر س  مدن تشكل حنو  صف مدن إقليا اخلليج، بينما تتوزع بقيكة املكدن   هكذ   

 -450مكا بكني    كا، متالها جالو وأوجلة   الدائرة الكيت يكرتاوح  صكف قطرهكا     450مسافة تزيد ظن 

 كا.  950ن ظ دائرة تزيد كا، والكفرة  750 -700كا حول مدينة سر ، وتازربو   دائرة  550

 ( ت اظد املراكز املدينية ظن املدن الرئيسة   أقاليا لي يا.35خارطة )

 
 املصدر: من إظداد ال احث.
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 ا.( فاا  ت اظد املراكز املدينية ظن املدن الرئيسة   أقاليا لي ي55جدول )
 أظداد املدن فاا  الت اظد )كا(

 إقليا اخلليج إقليا س ها إقليا بنغاز  إقليا طرابلس
50-00 7 4 1 1 

100-50 9 2 2 0 
150-100 10 3 3 0 
200-150 5 4 3 2 
250-200 4 3 2 3 
300-250 0 3 0 1 
350-300 0 0 0 2 
400-350 0 1 0 0 
450-400 0 1 0 0 
500-450 1 1 0 1 
550-500 - - 1 1 
600-550 - - - 0 
650-600 - - - 0 
700-650 - - - 0 
750-700 - - - 1 
800-750 - - - 0 
850-800 - - - 0 
900-950 - - - 0 

1000-950 - - - 1 

 13 12 22 36 اجملموع

 (.35املصدر: بيا ا  اخلارطة )

 ( املنحنى املتجمع الصاظد للت اظد بني املدن اللي ية.18شكل )

 (.55املصدر: بيا ا  اجلدول )
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 لية للتوزع املكا ي للمدن اللي ية ومنو أحجامها:اآلفاع املستق 
 مستق ل التوزع املكا ي للمدن اللي ية: -1

ا رية الكيت أشكر   ة وال شك يعد التوزع املكا ي للمدن اللي ية  تاج تأثري العديد من العوامل الط يعي

توزع وحتديكد  لة هذا اإليها   الفصول السابقة، واليت كان هلا أثرها   تشكيل اهليكل العام وعور

ليكه  ظا سكتكون  مالحمه. ومن خالل تت ع التغريا  اليت حدث  ظلى تلك الصورة، تكن استشراف م

يت العمرا ية الك وتنموية ال ة  املستق ل املنيور، وذلك ت عًا لط يعة التغريا  من جهة، واالسرتاتيجي

نميكة  ازن للتمنكط متكو   ا تهجها الدولكة لتفعيكل دور املكدن الصكغرية واملتوسكطة احلجكا   حتقيكق       

 جيكاد التكوازن  قف ظند إال يتواالقتصادية واملكا ية من جهة ثا ية، ذلك ألن النمو االقتصاد  الوطين 

التكوازن   لك حتقيكق يشكمل ككذ   القطاظا  االقتصادية املختلفة فقط، ولكن له أبعكاده املكا يكة، فهكو   بني 

رة النااكة   ا  اهلجك سكان، والتقليكل مكن أسك   املكا ي ظلى مستوى أقاليا ال الد، والعمل ظلى تا ي  ال

صكادية  يكة االقت ااهك  سياسكة التنم   ظن تفاو  مستوى الدخل ومستوى املعيشة بني املناطق، وهلكذا 

نسك ة ملراككز   ائيكة بال واالجتماظية   لي يا خالل العقكود األخكرية إىل إظطكاء األولويكة للمنكاطق الن     

ة املكدن  من هيمنك  مرزع والشاطئ واجل ل الغربي للحدالرتكز السكا ي مال اخلليج وواد  احلياة و

 الكربى.

يتميز توزع املراكز العمرا ية   لي يا بأ ه يرتكز   الشريط الساحلي، بينما ت دو بقية املنكاطق  

الصحراوية اجلافة وش ه اجلافة ظ ارة ظن مناطق ش ه خالية من السكان، باسكتاناء بعكض التجمعكا     

اظدة واملنتشرة   الصحراء ظلكى شككل واحكا  حمكدودة احلجكا، غكري أن       السكا ية الصغرية املت 

ذلك التوزع شهد تغريا  خالل مثا ينيا  وتسعينيا  القرن العشرين، أظق   التطورا  االقتصكادية  

والدتوغرافية اليت حصل    لي يا، متال    ظهور مناطق جديدة للرتكز السكا ي بدأ  تكتسب 

عد يوم،  تيجة اهتمام الدولكة بال عكد املككا ي   ظمليكا  التنميكة االقتصكادية       أهمية متزايدة يومًا ب

مليكار د.ل خكالل    46واالجتماظية   لتلف اجملاال ، والكيت اكاوز  قيمكة اسكتاماراتها م لكف      

2000 -1970الفرتة 
، وقد مكّّن  تلك االسكتامارا  مكن إقامكة ال نيكة التحتيكة لالقتصكاد الكوطين،        (1)

بناء املساكن واملكدارس والوحكدا  الصكحية واملستشكفيا  واخلكدما  األخكرى، ومكّد        متمالة   

ش كا  الطرع، وتشييد املوا ئ واملطارا ، إىل جا ب إقامة قاظدة إ تاجية تعتمكد ماكا  املشكاريع    

الزراظية والصكناظية، ومكا ت كع ذلكك مكن حتقيكق اخنفكاض   التفكاو  اإلقليمكي، والرتكيكز ظلكى            

احة   األقاليا املختلفة لتحقيكق تنميكة مكا يكة متواز كة إىل حكٍد كك ري، وتككن أن        اإلمكا ا  املت

  وجز تلك التغريا    اآلتي:

                                                 

 (.44بيا ا  اجلدول رقا )( 1)
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 كالو   شكرقًا و  بروز  طاع للرتكز املد ي تتد ظلى طول الشريط اجل لي املمتد بني غريكان  -1

ينكة  ط مبدرت الذ  شهده قطاع اخلكدما ، وإن كا ك  مكدن هكذا النطكاع تك       غربًا  تيجة التطور

ترككز   ريًا  طرابلس اليت تشكل قاظدة ارتكازية هلا، وذلك ألن القطاع اخلكدمي أوضكح تكأث   

يكث  سكريع، ح السكان وارتفاع كاافتها، وتزايد أظداد املدن ومنو أحجامها بشكل مضكطرد و 

لصكحة  علكيا وا ترت ط معيشة أغلب سكان هذه املدن بالعمل   جمكاال  اإلدارة والنقكل والت  

 واملصارف والتجارة، وغريها من األ شطة اخلدمية. والتأمني

أوديكة   ظهور مراككز ظمرا يكة مد يكة   وسكط الصكحراء   منطقكة حكوض فكزان ظلكى امتكداد           -2

ا، حيكث  احلوض ومنخفضاته، ومتال سك ها أهكا تلكك املراككز والتجمعكا  السككا ية ومركزهك       

ه،   وسكط  واد  احليكاة  تنتشر املدن ظلى طول واد  الشاطئ   مشال احلوض، وظلكى امتكداد  

ميكة    ومنخفض مرزع   جنوبه. وهكذا جند أن منطقة حوض فزان بدأ  تكتسب بعكض األه 

 ال الد. % من مجلة سكان6.4خارطة توزع السكان   الوق  احلاضر، إذ يرتكز فيها حنو 

 ها ظهور املراكز العمرا ية املدينية   املنطقة الساحلية خلليج سر  اليت كا   توعف بأ -3

منطقة فراغ سكا ي تفصل بني مكنطقيت الرتككز السككا ي التقليكديتني، وهمكا: منطقكة الرتككز        

السكا ي   الشمال الغربي، ومتال مدينة طرابلس  واتها، ومنطقة الرتكز السكا ي   الشمال 

الشرقي، و واتها مدينة بنغاز ، حيث بدأ  تلك املنطقة تكتسب أهمية  سك ية ظلكى خارطكة    

دن اللي ية، واليت تنتشر فيهكا املكدن الصكناظية واملكوا ئ النفطيكة واملراككز اإلداريكة        توزع امل

واخلدمية، ومتال مدينة سر  ثقل الرتكز السكا ي   هكذا النطكاع   طرفكه الغربكي، بينمكا      

 .(1)متال مدينة اجدابيا ثقله   طرفه الشرقي

اللي ية، ومن أمّالتهكا منطقكة   اكتس   بعض املناطق األخرى أهمية ظلى خارطة توزع املدن  -4

حوض اجلفرة الذ  يقع   وسط ال الد، وما تشهده واحاتها األربع: هون، ودان، سوكنه، زلكة  

من منٍو مضطرٍد   سكا ها، وخباعٍة مدينة هون اليت أع ح  متاكل مرككزًا خكدميًا مهمكًا.     

تلككك املتامخككة كمككا متالككها كككذلك املنطقككة السككاحلية املتامخككة حلككدود الكك الد الشككرقية و

حلدودها الغربية، وقد كان لنشاط حركة السكان وال ضكائع وإمكا كا  قيكام مشكاريع ظربيكة      

مشرتكة مع اجلارتني الشقيقتني مصر وتو س   املنكاطق احلدوديكة دورهكا   منكو بعكض      

املراكز املدينيكة   هكاتني املنطقكتني، ومكن تلكك املراككز طكربع وامسكاظد وكم كو             

 .(2)ة واجلميل وزلطن ورقدالني   الغر الشرع، وزوار

                                                 

اجلماهريية: دراسة   اجلغرافيا، )حترير( اهلاد  أبولقمكة وسكعد القزيكر ، مرجكع       منصور الكيخيا، السكان، ( 1)

 .337سابق،  ص

 .338املرجع السابق  فسه، ص( 2)
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خطكيط  سكا  الت وبناًء ظلى دراسة ومعرفة كيفية توزع املكدن ظلكى مسكتوى الدولكة، و تكائج درا     

 مدن اللي يكة، كا ي للاإلقليمي تكن تكوين فكرة ظن النيام املطلو ، أو التن ؤ مبستق ل التوزع امل

سكا    يكة وسيا السكرتاتيجية التنميكة املكا   ورسا املخططا  ووضكع النمكاذج لتطكوير املكدن ت عكاً     

ها مكن  مسكتويات  توطني املشاريع التنموية من جهة، وتوفري اخلدما  واملرافكق األساسكية مبختلكف   

وزيع إظادة ت جهة ثا ية، وإحداث تكامل تدرجيي   ش كة املدن وفق تسلسل هرمي متوازن بهدف

  تشارها.السكان، والوعول إىل اهليكل املناسب لتوزع املدن وا

 النماذج املقرتحة للتوزع املستق لي للمدن اللي ية:

شكّّل  دراسة األمناط املالى لتوزع املراكز العمرا ية حمور اهتمام الكاري من ال احاني لتصكور  

اااهككا  النمككو احلضككر  املسككتق لي وتوزظاتككه املكا يككة، تكككن أن  ستعرضككها ضككمن ثالثككة    

 .(1)كيز، واسرتاتيجية اال تشار، واسرتاتيجية اال تشار املركّّزاسرتاتيجيا ، وهي: اسرتاتيجية الرت

ة تعتمكد  ج تنمويك : وتعتمد ظلى تركيز ظناعر التنمية ظن طريق إقامكة بكرام  اسرتاتيجية الرتكيز -1

 حملكدودة ظلى قطاظا  معينة   مراكز منكو أو منكاطق حمكددة، وتلجكأ إليهكا بعكض الكدول ا       

ر التنميكة  كيكز ظناعك  ويتا حتديد مراكز النمو أو مناطق تراملوارد   املراحل األوىل للتنمية، 

ئكد مكن   والعوا وفقًا ملعدل الرحبية، الذ  تكن حتديده ظن طريق حسا  الفرع بني التكاليف

األساسكية   وال نكى  جهة، ومدى توافر مقوما  النمو مال: رؤوس األموال والقوى العاملة املدربة

 ... اخل من جهة أخرى.

 شكطة  السككان واأل  - : وتعتمد هذه االسرتاتيجية ظلى ا تشار ظناعر التنميةتشاراسرتاتيجية اال  -2

منكو لتلكك    أقاليا ال الد، ممكا يكؤد  إىل إحكداث   بني مناطق و -االقتصادية اإل تاجية واخلدمية 

التنميكة   لعمليكة  املناطق أو األقاليا، و كدث هكذا اال تشكار باالظتمكاد ظلكى العناعكر الرئيسكة       

  تتمال  :احلضرية، اليت

ية  ب السككا  التخطيط السكا ي ويتطلب ذلكك دراسكة اهليككل السككا ي مكن حيكث النمكو والرتاكيك         -أ

 والتوزع.

صكناظة  راظكة وال ويتطلب توافر ال يا ا  ظن اهليكل االقتصكاد  ماكل الز   التخطيط االقتصاد  - 

 واخلدما  والتجارة، وإمكا ا  منو كٍل منها.

 ورها.ستهدف تطحتسني ال ياة الط يعية   املناطق امل التخطيط الط يعي وهو يتعلق بضمان -ج

: وتتحدد أسس هذه االسكرتاتيجية اظتمكادًا ظلكى الكدمج بكني مزايكا       اسرتاتيجية اال تشار املركّّز  -3

اسرتاتيجييت اال تشار والرتكيز، أ  ا تشار حمدد وبطريقة مركّّزة، فهي تستند إىل فككرة أقطكا    

                                                 

 .71-69، مرجع سابق، ص صعفوح خري، التخطيط احلضر ( 1)
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تيار مراكز أو  قاط للنمو   منطقة أو أكاكر مكن منكاطق الك الد     أو حماور التنمية، من خالل اخ

 ذا  إمكا ا  النمو اليت اعلها حمورًا لتنمية مناطق أخرى.

ي يكا ت عكًا   ل يكًا    تكن تقديا ظدٍد مكن النمكاذج السكرتاتيجيا  واااهكا  التنميكة العمرا يكة مكا      

إمكا كا   للي يكة، و االتكوزع املككا ي للمكدن    للتوجه العام والتصور املستق لي ملا جيكب أن يككون ظليكه    

ااهكا   إطكار اال  تفاد  املشكال  املرت طة بالتوزع غكري املنكتيا للسككان واأل شكطة االقتصكادية       

ظلى الت اينا  القائمكة   باالظتماد 2020 -2000التنموية والتحوال  االقتصادية واالجتماظية خالل الفرتة 

ر مالءمكة  ل واألكاك مكا كا  ومقومكا  النمكو، واختيكار ال كديل األفضك      بني املناطق من حيث املوارد واإل

مال تلك النمكاذج  (. وتت36)للتنمية املستق لية للمدن اللي ية وتوزظها املكا ي، كما هو م ني   اخلارطة 

   اآلتي:

 النموذج املرتبوليتا ي )املدن الرئيسة(. -1

 منوذج النطاقني. -2

 منوذج الشريط الساحلي. -3

 ة املكا ية املتفرقة )املوسعة(.منوذج التنمي -4

 منوذج احملاور وظقد التنمية املكا ية. -5

  :النموذج املرتبوليتا ي -1

رافكق وتعزيكز   ارد وامليعتمد هذا النموذج ظلى اسرتاتيجية الرتكز لتحقيق الكفاءة   اسكتخدام املكو  

 رئيسكة، وزيكادة  ضكرية ال احلفرص النمو االقتصاد  الذ  يتطلب تركيز التنمية مستق اًل بعدٍد من املراكز 

 مكدينيت   ملرككزة  القدرة االستيعابية للمدن الكربى ظلى حسا  املدن الصكغرية، مكن خكالل التنميكة ا    

لسكريع  االنمكو   طرابلس وبنغاز ، وتكايف األ شطة التنموية   ضواحي هكاتني املكدينتني ظلكى أسكاس    

هورة ظلكى  ا املتكد ير أجزائهكا وأطرافهك  غري احملدد فيهما، والعمل ظلى مزيد من التوسع الرأسي وتطكو 

ا يعكين  لسكوع، ممك  ااظت ار أن املدن الكربى هي األكار جاذبيكة لالسكتامارا  واخلكدما  املوجهكة إىل     

بكني   وةواتسكاع الفجك   ملطكورة، استطراد الفوارع اإلقليمية، وزيادة اهلوة بني األقكاليا املتخلفكة واألقكاليا ا   

د ع السكائ ر املدن مكن جهكة أخكرى بفكارع يزيكد ظكن الواقك       حاضرتي طرابلس وبنغاز  من جهة، وسائ

ة مكن األريكاف   ر اهلجكر خالل العقود األخرية من القرن العشرين، األمر الذ  يؤد  إىل اإلسراع   وتائ

ا يسكمى  مك تككوين   واملدن الصغرى والصغرية إىل املدن الرئيسة، كما أ كه يعكين أ نكا جيكب أال  توقكع     

 ضرية.بالتسلسل اهلرمي للمراكز احل

تعين هذه االسرتاتيجية املضي   تطوير املدن الكربى واملزيد من الرتكّّز احلضر    

املدن الرئيسة، وزيادة ظملية استقطابها للسكان وزيادة تركّّز األ شطة االقتصادية اإل تاجية واخلدمية 

ر الذ  لن   مناطق حمددة، ويكون النيام احلضر    لي يا ظلى شكل امع مرتبوليتا ي؛ األم

يكون   عاحل تنمية املدن املتوسطة والصغرية احلجا، والذ  يعين ضمنيًا توقف الزيادة املطردة 
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   س ة منو سكان املدن الصغرية واملتوسطة من إمجالي السكان احلضر، ثا تراجع هذه النس ة 

 )احلصة( مع السنني.

 لي ية.( النماذج املقرتحة للتوزع املستق لي للمدن ال36خارطة )

 
 املصدر: من إظداد ال احث.
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يعد هذا النموذج  قطة اال طالع ل داية ظمليكة التنميكة االقتصكادية واالجتماظيكة  تيجكة احلاجكة       

لتحديث الدولة واالهتمام بالتطوير القطاظي، والكيت تتطلكب تكايكف االسكتامارا  وتركيكز التنميكة       

سيما  الكفاءة االقتصادية لتطوير قطاظكا  الطاقكة   اللتحقيق أكرب العوائد املرتت ة ظن ذلك التكايف، 

الككربى دون االهتمكام   واالستغالل الكامل لعملية الرتكّّز   املدن والنقل والصناظة والزراظة ... اخل، 

أكاكر مكن حتقيكق العدالكة.      -العائد االقتصاد  األككرب  -بال عد املكا ي، أ  أن اهلدف حتقيق الكفاءة 

تنمية املكا ية وسياسة التحكول االقتصكاد  واالجتمكاظي ظنكد حكد معكني       غري أن ط يعة توجها  ال

جيب أال تتوقف ظند تنمية وتطوير القطاظا  املختلفة فقط، بكل تشكمل حتقيكق التكوازن املككا ي      

ظلى مستوى األقاليا، خباعكة تنميكة املنكاطق النائيكة بعكد وعكول االسكتقطا  إىل مكداه، وظهكور          

املراكز الكربى. ومبعنكى آخكر بكدء رسكا اسكرتاتيجية مكا يكة جديكدة        سل يا  الرتكّّز وتدهور بياة 

ظكس ظملية االستقطا  وإبطاء الرتكّّز واالااه إىل تطوير اهلوام  واحلكّد مكن اسكتقطا  املكدن     

الرئيسة، مما يتطلب توزيع مقدرا  التطور االقتصاد  بعدالة ظلى مساحا  أكاكر اتسكاظًا وحتقيكق    

اد امعا  ومراكز ظمرا ية جديدة ذا  مستويا  خدمية لتلفة، وهكو  املساواة االجتماظية، وإجي

ما بدأ  الدولة   حتقيقكه؛ وي كدو ذلكك مكن خكالل الكتغريا  الكيت لوحيك  ظلكى  سك ة سككان            

%   ظكام  74إىل إمجالي السكان احلضر من  -طرابلس وبنغاز   -املدينتني الرئيستني   ال الد 

اًء ظلى ذلك جيب است عاد منوذج التنميكة املرتبوليتكا ي ودراسكة    ، وبن2000%   ظام 40إىل  1954

 إمكا ا  ت ين النموذج التالي.

  :منوذج النطاقني -2

 األ شطة السابق، وذلك بالعمل ظلى توزيع جيهدف هذا النموذج إىل تال  مساوئ النموذ

لعمل ظلى يلة وادن قلاالقتصادية وتوسيع دائرة اخلدما  االجتماظية لتال  الرتكيز املفرط   م

ة راكز العمرا ييا  املتنويع القاظدة اإل تاجية اإلقليمية، وحتقيق هرمية مراكز اخلدما  ت عًا ملستو

طق الشريط من منا املدينية والريفية برتكيز األ شطة االقتصادية اإل تاجية واخلدمية   منطقتني

كل  طاقني حضريني شمتتدان ظلى  -(37ة )ارطخ -الساحلي املطري تتمتعان بإمكا ا  تنموية كايفة 

هما تتد رين، أحدرئيسني   إقليمي طرابلس وبنغاز  التخطيطيني، وهما: النطاع الذ  تتد   حمو

 اا ي فيمتد منلنطاع المن مصراتة إىل زوارة، واآلخر تتد مع اجل ل الغربي من اخلمس إىل جادو. أما ا

دينيني   م طاقني  هذين النطاقني وا دماجها إىل حتوهلا إىل بنغاز  إىل در ة، حبيث يؤد  منو مدن

رب قدر من االستفادة مما يضمن أك - Megalopolisميجالوبوليس( ) -كل واحٍد منها جممع  حضر 

 نها: ظدة ظوامل منموذج إىلمن األراضي وش كا  املرافق وال نية التحتية. تعود األفضلية  النس ية هلذا ال

رتبة واملناخ وال ط يعي ضمن هذين النطاقني من حيث املوقع اجلغرا خصائص الوسط ال -أ

 ومالءمة األحوال ال ياية فيهما مقار ة ب قية أقاليا ال الد. 

تاريخ التنمية   هذين النطاقني وتركز التطورا    قطاظا  الصناظة والنقل واخلدما  فيهما،  - 
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 ودوليًا، مما يعزز إمكا اتهما التنموية إضافة إىل ما تتمتعان به من سهولة اتصاهلما حمليًا

 املستق لية. 

بينما ستكون التنمية   األقاليا الوسطى واجلنوبية   لي يا حمدودة وفقًا هلذا النموذج 

التنمو ، مما سيؤد  إىل اخنفاض معدل منو بعض املدن مال سر  واجدابيا وس ها، وهذا من 

حجا اهلجرة بني األقاليا، وذلك بس ب تركز االستامارا  شأ ه أن يعزز الانائية املكا ية وزيادة 

وبرامج التنمية واتساع فجوة الت اين   درجة التطور بني األقاليا، فاألقاليا اليت حتو  أها املراكز 

اليت تكون أقل تطورًا. كما سيحدث  ااحلضرية تص ح األكار ازدهارًا مقار ة بغريها من األقالي

د هاتني املنطقتني حبيث تصاح ها آثار سل ية ظلى ال ياة الط يعية وال شرية، ضغطًا شديدًا ظلى موار

إذ يشري ت ين هذا النموذج إىل حتول املزيد من األراضي الزراظية اخلص ة   ال الد اليت ترتكز   

هذين النطاقني إىل االستعماال  احلضرية، وما يت ع ذلك من تدمري للنشاط الزراظي، وخلق 

 النمو احلضر  من جهة، واستغالل األراضي لألغراض الزراظية من جهة أخرى. تناقضا  بني

إضافة إىل زيادة تفاقا مشكلة توفري املياه  تيجًة لتكايف ظمليا  السحب من اخلزا ا  املائية 

، وظلى هذا األساس البد من  قل املياه من (1)للمياه فيهما ساجلوفية اليت ُتعّد املصدر الرئي

املراكز احلضرية   هاتني املنطقتني )مشروع النهر الصناظي(، إضافة إىل ضرورة  اجلنو  إىل

االااه إىل حتلية مياه ال حر. بينما تنحصر تنمية املناطق الداخلية   إقامة بعض املشاريع 

 الزراظية اليت تعتمد ظلى املياه اجلوفية اليت توفّّر لسكان هذه املناطق أحوااًل معيشية أفضل.

 : وذج الشريط الساحليمن -3

 طاع   ، وهي:يشمل منوذج الشريط الساحلي للتنمية املكا ية   لي يا تنمية ثالثة  طاقا

 صراتة إىلالشريط الغربي املمتد من رأس اجدير إىل مصراتة والشريط األوسط املمتد من م

قعة    ملدن الواالشرقي املمتد من بنغاز  إىل امساظد، مع الرتكز ظلى تنمية ابنغاز  والشريط 

 شا  ظلى اليت أ الشريط األوسط باظت اره حلقة الوعل بني النطاقني اآلخرين، مال املدن اجلديدة

 التوسع سواحل خليج سر ، إضافة إىل دظا ش كة املدن   إقليمي طرابلس وبنغاز  من خالل

سا  املؤس إقامةالصناظي والزراظي، وحتقيق التوازن   توزيع السكان والوظائف بني املدن ب

  من اخلزا ا املياه الصناظية واملشاريع الزراظية. كما يتضمن هذا النموذج االستفادة من مشروع  قل

  كن رفع معدال ه ال تاملائية   جنو  ال الد. أما املنطقة اجلنوبية فإ ها ستشهد تنمية حمدودة، كو

يعة اليروف دية وط ب االظت ارا  االقتصاالتنمية   هذه املنطقة فوع معدال  الزيادة احلالية بس 

 اجلغرافية اجلافة، وبعدها ظن مناطق الرتكز السكا ي. 

                                                 

التحضكر     ،2025و 2000حممد أبو سنينة، اآلثار االقتصادية وال ياية   لي يا   ضوء  تائج املنيور ال ياي للجماهرييكة: آفكاع ظكامي    ( 1)

 .108-105، ص ص1994والنمو احلضر    لي يا )حترير( سعد القزير ، منشورا  مكتب العمارة لالستشارا  اهلندسية، بنغاز ،
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 ( مناطق اإلمكا ا  التنموية الط يعية   لي يا.37خارطة )

  

يعكي الكوطين   املخطكط الط   -يكا  ابه -املصدر: أما ة اللجنة الشع ية للمرافق بالتعاون مع مركز األما املتحدة للمسوطنا  ال شرية

 .65، ص2000-1981طويل املدى 

 : منوذج التنمية املكا ية املتفرقة -4

لف   لت ويهدف هذا النموذج إىل توفري الفرص الوظيفية واليروف املعيشية املتساوية

ية القتصادأل شطة امناطق ال الد، اظتمادًا ظلى التوسع   التنمية املكا ية والتوزع املتفرع ل

ق املزيد من ق، وحتقياإل تاجية واخلدمية، حبيث تعا الفائدة االقتصادية واالجتماظية مجيع املناط

 التنمية املكا ية الشاملة.

جير  وفقًا هلذا النموذج  شر التنمية العمرا ية واالقتصادية مستق اًل مبناطق بعيدة ظن املراكز 

زاء الوسطى من املنطقة الساحلية األقل منوًا مبا يسمح احلضرية الرئيسة باااه املناطق اجلنوبية واألج

بتحقيق زيادا  جوهرية   تعداد سكان هذه املناطق، وختفيض معدال  اهلجرة منها إىل أد ى 
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جهة، وتشجيع اهلجرة املعاكسة باااهها من جهة ثا ية، للوعول إىل توزع متوازن  نمستوياتها م

ا أن املدن ستنمو مبعدال  متساوية  س يًا، غري أن تنفيذ مال هذا للسكان واملشاريع التنموية. يعين هذ

الرب امج يتطلب توزيع األ شطة االقتصادية ظلى مساحا  أكار اتساظًا وخلق امعا  ومراكز ظمرا ية 

حتتو  ظلى اخلدما  واملقوما  الالزمة لسياسة التحول االقتصاد  واالجتماظي كافة، مما يتطلب 

من اخنفاض الفوائد االقتصادية العائدة مقار ة بنتائج التنمية املكا ية املكافة  اغ فقا  ظالية بالر

الط يعية   مال هذه املناطق متال ظوائق اعل من الصعب حتقيق اسرتاتيجية  ةاملخططة. كما أن ال يا

الشريط  اال تشار بس ب املنافسة الشديدة املتمالة   منطقيت الرتكز السكا ي واالقتصاد  ظلى طر 

 الساحلي ووجود املدن الك رية واملهمة مال طرابلس وبنغاز  ومصراتة والزاوية وال يضاء ودر ة.

  :منوذج حماور وظقد التنمية -5

قيق األهداف فردًا حتتشري دراسا  النماذج السابقة إىل أن أيًا من هذه النماذج ليس مبقدوره من

ل حقق االستغالة، لكي يتمن املواءمة بني النماذج السابقالوطنية جمتمعة مبفرده، وبالتالي كان البد 

 عزيز الرتابطن خالل تاألمال والتنمية املكا ية املتواز ة ظلى املدى ال عيد. تكن أن  دث ذلك م

ن املراكز درجيية مالوظيفي بني لتلف أجزاء احليز الوطين واال تشار اجلغرا  للتنمية بصورة ت

يارها وفق يتا اخت إقليميةلقري ة األقل منوًا ظن طريق تدظيا مراكز منو املتطورة إىل املناطق ا

ة االقتصادية واالجتماظي لمحافية ظلى اال سجام بني التنميةل -ركّّزاال تشار امل -إطار حماور التنمية 

   بعدها املكا ي.

االقتصادية يعرف حمور التنمية بأ ه احليز املكا ي الذ  تتوافر فيه مقوما  تنويع األ شطة 

اإل تاجية واخلدمية، وتشمل هذه املقوما  وجود التجمعا  ذا  األحجام السكّّا ية املختلفة، 

وتوافر ش كا  الطرع اليت تربط بني أجزاء ذلك احليز، واملرافق واخلدما  واأل شطة االقتصادية 

ا ظلى املدى اليت متكنها من أن تدظا بعضها بعضًا، مبا يضمن استمرارية التنمية واستدامته

 .(1)الطويل، وإمكا ية ا تشارها تدرجييًا من خالل التسلسل اهلرمي للمراكز العمرا ية

القتصادية أل شطة ايشمل منوذج حماور وظقد التنمية االستمرار   اااها  التنمية   توزيع ا 

 كة متواز ة   ش نمية تبني مدن وقرى ال الد ت عًا ملواردها وإمكا اتها ومواقعها واحتياجاتها، وتوفري

تى تتحقق حلتنمية املراكز العمرا ية، وفقًا للتسلسل املتدرج   تنشيط معدال  النمو واااها  ا

كن، حبيث ع وق  ممأهداف االستدامة االقتصادية   معيا املراكز العمرا ية بقدر اإلمكان و  أسر

 تعا الفائدة مجيع أقاليا ال الد.

 ةالعقد احلضرية يفتح آفاقًا ك رية لتوزع املدن واملشاريع االقتصاديإن ت ين منوذج احملاور و

                                                 

عاحل بن ظلي اهلذلول وحممد ظ د الرمحن السيد، املكدن اجلديكدة باململككة العربيكة السكعودية: تركيكز أم       ( 1)

 .14، ص2001ا تشار للتنمية العمرا ية، جملة جامعة امللك سعود، اجمللد الاالث، الرياض، 
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بني مناطق ال الد وأقاليمها، حيث يشكل  يامًا مرتات ًا يربط بني املدن الكربى )طرابلس وبنغاز ( 

باظت ارها ظقد حضرية رئيسة من جهة، واملدن الك رية واملتوسطة باظت ارها مراكز مهمة للتنمية من 

 ة، ثا املراكز األعغر حجمًا باظت ارها مراكز ثا وية من جهة ثالاة.جهة ثا ي

ريع واملشا أما احملاور احلضرية فهي األشرطة التنموية املكو ة من املراكز العمرا ية

. لعقد احلضريةأو ا ةمياالقتصادية اليت متتد مع أو بالقر  من الطرع الرئيسة اليت تربط مراكز التن

 ومتال مدينة ر رئيسة كاحملور الساحلي املمتد من مصراتة إىل عرباتة،تكون بعض هذه احملاو

لساحلي، االطريق  طرابلس مركزه، واحملور الساحلي املمتد من مدينة بنغاز  إىل مدينة در ة ظرب

صراتة متد من موحمور اجل ل الغربي املمتد من اخلمس إىل  الو . إضافة إىل حمور اخلليج امل

هر مؤخرًا ، والذ  ظبني احملورين الساحليني السابقنيالذ  تال حلقة الوعل  إىل مدينة اجدابيا،

حملور اة كذلك بعد توجيه املشاريع التنموية واخلدمية إليه. كما تشمل حماور التنمية الرئيس

طئ أواًل، د  الشاالصحراو  الذ  ي دو   ثالثة حماور فرظية، تالها  طاع املدن املمتدة مع وا

 ا ي مع واد  احلياة، أما النطاع الاالث فتماله مدن منخفض مرزع.وتتد الا

مرا ية اكز العستسها ظملية  قل املياه ضمن منيومة النهر الصناظي ظلى استدامة ومنو املر

الصناظة وظلى مسار هذه املنيومة من خالل دظا األ شطة االقتصادية   قطاظا  الزراظة 

راكز طنية للممر الذ  يسها   تعزيز ومتاسك الش كة الوواخلدما    الكاري من املدن، األ

 العمرا ية املدينية وتواز ها اجلغرا .

بالتالي وألخرى، اوكلما تطور  املراكز احلضرية تزداد أهمية احملاور اليت تربطها باملراكز 

ع  اور. ويتجيب أن تتطور ش كا  النقل وتزداد كفاءتها لتستوظب حجا احلركة ظلى هذه احمل

وها ظلى را ية ومنتزايد أهمية احملاور وتزايد احلركة ظليها توفر الفرعة التساع املراكز العم

 إقامة  يامًااعال ، وامتداد هذه احملاور، وإقامة املزيد من املراكز اخلدمية ظليها ظند ظقد املو

ذه املراكز هتدرج ، وملدن التوابع، وحتديد املراكز العمرا ية املقرتحة لتكون مراكز جديدة للنمو

 مركز. وظالقاتها مع ظهريها حسب  وع اخلدمة اليت تؤديها والتجمعا  اليت خيدمها كل

قوما  لضمان يد من املإن اسرتاتيجية التنمية املكا ية ضمن حماور النمو املشار إليها، تتطلب العد

 جناح هذه االسرتاتيجية منها:

ملناطق   منو انمية ودراسة مساراتها وإمكا اضرورة االستمرار   تقييا الوضع احلالي للت -1

ميتها رها وتناالقتصادية مستق اًل بهدف الوعول إىل تصور شامل الحتياجا  كل منطقة وتطو

   املستق ل.

النير إىل تنمية احملاور أو املناطق االقتصادية من جهة وتنمية االقتصاد الوطين من جهة  -2

ينعكس التقدم الذ   واحدة، حبيثكجزئني من ظملية ثا ية، ظلى أساس من التكامل بينهما، و
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يتا حتقيقه   االقتصاد الوطين ظلى معدل النمو احملقق   املناطق املختلفة، مما يعين أن 

املوارد الط يعية وال شرية املتاحة ضمن تلك احملاور التنموية جيب أن تستغل للرفع من 

 معدل النمو االقتصاد  العام.

وارد فية وامللتنموية املناس ة اليت تأخذ   اظت ارها األوضاع اجلغراتوفري السياسا  ا -3

 االقتصادية اليت تسود   كل منطقة.

ل مع الستغالاتوفري اليروف املالئمة لالستغالل املكاف للموارد الط يعية وتنسيق ظملية  -4

توافرة   ملديد االتنمية املكا ية املتواز ة، مال حقول النفط   منطقة اخلليج وخاما  احل

راضي اية األواد  الشاطئ، واالستغالل املناسب والرشيد للموارد املائية، ظالوة ظلى مح

 الزراظية باظت ارها أحد املقوما  األساسية لإل تاج الزراظي.

ما ، ن واخلدالتوسع   املرافق األساسية وخاعة املتعلقة بش كا  النقل الكهرباء والسك -5

توى ديد مسة   كل منطقة وتسهيل اتصاهلا ب عضها بعضًا، وحتوتوفري ظروف مناس ة للحيا

ضمن يي، مبا اخلدما  ومدى توافرها وتنييا توطن املشاريع االقتصادية   كل مركز ظمرا 

 التوزع املكا ي األمال لأل شطة االقتصادية لتحقيق التنمية املتواز ة. 

 :(1)يزا ، منهايتضمن ظدة م ةوظليه فإن منوذج احملاور والعقد التنموي

ركز حلقة ت تأخذ حماور التنمية   االظت ار توازن العالقة بني املراكز احلضرية وكسر -1

لى املدن ظ تركز األ شطة   ظدٍد حمدود من املدن الكربى، وذلك ألن التنمية العمرا ية اليت

   دنن املمالكربى دون األخذ   االظت ار العالقا  املت ادلة بني هذه املدن وغريها 

لى ذلك ظينطو   املنيومة احلضرية ظادة ما تنتهي بتجيري التنمية لصاحل املدن الكربى، وما

ما  من ظهور العديد من املشكال  مال السكن العشوائي والضغط املستمر ظلى اخلد

 واملرافق املدينية وال ياة العمرا ية   تلك املدن.

ا  ر وإمكا املستدامة من خالل تعزيز دوتؤكد فكرة حماور التنمية ظلى حتقيق التنمية   -2

ملناطق ااملدن الصغرية واملتوسطة من خالل العمل ظلى استغالل املوارد املتاحة   

قيق حتا يضمن اجملاورة هلذه املدن، واليت يعتمد ظليها توسع أ شطتها، وتطور وظائفها مب

ن معيا أ هذا قاليا. يعيندرجة من االستقرار والتوازن   التوزع اجلغرا  للسكان بني األ

رت طة ماملراكز احلضرية ستكون مرت طة    يام تسلسلي تكون فيها املراكز الصغرى 

 يمية.أو إقل مبراكز اخلدما  احمللية، واليت تكون بدورها مرت طة مبراكز إقليمية فرظية

                                                 

كة العربية السعودية، مرجع سابق، عاحل بن ظلي اهلذلول، وحممد ظ د الرمحن السيد، املدن اجلديدة باململ( 1)
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يا  ستوني مبإن توجيه التنمية العمرا ية من خالل حماور التنمية يسمح بتحقيق التكامل  -3

ىل حتسني ملوجه إالتخطيط، واقرتاح مزيج متكامل ومتوازن بني الربامج التنموية، منها تلك ا

رص تحسني فلهياكل ال نية األساسية ل عض املدن، ومنها املوجه إىل املشاريع التنموية 

 التنمية االقتصادية ل عضها اآلخر.

ور سة حمامخقوما  التنمية إىل تكن تصنيف حماور التنمية   لي يا وفقًا إلمكا ا  وم

ن ا، ملا هلا منمية فيهتنموية رئيسة، لكٍل منها ظروفها السائدة، وإمكا اتها االقتصادية وأوجه الت

 ة:ر التاليأهمية   حتديد االااها  التنموية ظلى لتلف مستوياتها، وتتمال   احملاو

 حمور تنمية الشريط الساحلي الغربي. -1

 الساحلي الشرقي. حمور تنمية الشريط  -2

 حمور تنمية امتداد اجل ل الغربي. -3

 حمور تنمية الشريط الساحلي األوسط. -4

 حمور تنمية منطقة فزان. -5

دو ظلى سابقة ت زد ظليها ظدة حماور أخرى متفرقة أقل   مقوماتها التنموية من احملاور ال

واحا   امس إىلة من غدهياة حماور ثا وية   طور التكوين، وتتمال   امتداد الواحا  الشمالي

 ة غا   جالو وأوجلة واجخرة مرورًا مبدن واحا  اجلفرة، و طاع مدن حوض الكفرة، ومنطق

  ذ  مقدراجأقصى جنو  غر  لي يا، وبالنير لعدم وجود مدن ك رية ضمن هذه املناطق تستطيع 

 (.38طة )ارالنشاط التنمو  تصنف بأ ها ذا  إمكا ا  تنموية ثا وية، كما هو م ني   اخل

ظدة للتنميكة  ة املساجيب حتديد اإلمكا ا  التنموية والعوامل االجتماظية واالقتصادية والوظيفي

لتنمويكة  اال  ابكل منطقة ليتا من خالهلا تطوير املدن الواقعة ضمنها وحتديد االااهكا  واجملك  

العمكل ظلكى إجيكاد     (1ظلى لتلف مستوياتها، وتشمل جماال  التنمية االقتصادية كاًل مما يلي: )

ة اخلكدما  وتنميكة   ( التأكيكد ظلكى تنميك   2قاظدة اقتصادية دائمة وحدياة   املدن الرئيسكة كافكة، )  

العمكل والتقلكيص    ( حتقيق زيادة ك رية   فكرص 3قطاظا  السياحة والتجارة واأل شطة الصناظية، )

ى ( رفكع مسكتو  1) ة فتشكمل: املستمر من االظتماد ظلى العمالة األجن ية. أما اجملكاال  االجتماظيك  

دخل وتكوفري  ( مسكتوى الك  2املعيشة للسكان، وظلى األخص فيما يتعلكق بتكوفري السككن املالئكا، )    

اقككة والنقككل ( االسككتمرار   حتسككني خككدما  ال نيككة التحتيككة ماككل الط 3اخلككدما  االجتماظيككة، )

ى لضكوء ظلك  القكي  واملواعال  وش كا  املرافق وتطوير قطاع اإلسكان. وسنحاول فيما يلكي أن   

ق لي   هكذه   كي املسكت  حماور التنمية اإلقليمية   لي يا، اليت تكن أن تشكل قاظدة للتطكور العمرا 

 الرقعة اجلغرافية.
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 .2020-2000( حماور التنمية املكا ية   لي يا خالل الفرتة 38خارطة )

 

 
 من إظداد ال احث. :املصدر

 

 :ط الساحلي الغربيحمور تنمية الشري  •

اتة ملسافة دينة مصرمتاله  طاع الشريط الساحلي املمتد من احلدود الغربية لل الد مع تو س إىل 

دد لي من حيث ظكا، يعّد أها احملاور التنموية   لي يا، ويأتي   املرت ة األو 370تصل إىل 

الك ري للسكان  ،  تيجة الرتكز2 سمة كا 250حنو  2000السكان والكاافة السكا ية، اليت بلغ  ظام 

لعمالة الصناظية % من مجلة ا58و، 2000% من سكان ال الد   ظام 44واأل شطة االقتصادية، حيث مّال 

 ، ولذا فهو تتاز بأ شطته الصناظية املتنوظة وخدماته املتعددة.2001  ظام 

مقار ة ب قية أقاليا ال الد، حدد  اليروف الط يعية   هذا النطاع اجلغرا  اإلمكا ا  التنموية 

وشكل  اهليكل االقتصاد  فيه، فهو تال  طاع الزراظة الكايفة وأها املناطق الزراظية   ال الد، 

والذ  يضمن توفري احتياجا  سكان هذا النطاع من العديد من املنتجا  الزراظية الغذائية. غري 
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مستوى خطري  تيجة لتجاوز كميا  املياه أن االستغالل املفرط ملوارد املياه اجلوفية وعل إىل 

األمر الذ  يهدد بالتصحر واجلفاف واخنفاض املطرية أضعافًا ظدة، املستهلكة كميا  التغذية 

 اإل تاجية الزراظية وتدهور ال ياة.

تهدفة   هذا ية املسإن محاية املوارد ال ياية تال أحد العناعر املهمة لالسرتاتيجية اإلمنائ

ياه اجلوفية   يوميًا من خزا ا  امل 3مليون م 5.2مو ، لذلك تقرر  قل ما يناهز احملور التن

ا  قامة حمطحوض فزان، ضمن املرحلة الاا ية ملشروع النهر الصناظي، إضافة إىل إمكا ية إ

لس ية وطرابحتلية املياه ظلى طول ساحل املنطقة، كما هي احلال   زوارة وعرباتة والزاو

 صراتة لتوفري احتياجا  هذه املراكز احلضرية من املياه.واخلمس وزلينت وم

وافر  تيجة ت كما تشمل اإلمكا ا  التنموية   حمور الساحل الغربي تطوير النشاط الصناظي

ناظي العديد شاط الصاليروف املناس ة إلقامة العديد من الصناظا  ومنوها منوًا مضطردًا، ويشمل الن

ن مصراتة  كٍل موالرتكز السكا ي   ةترت ط باإلمكا ا  التسويقي من الصناظا  االستهالكية اليت

عرباتة عرمان ووزلينت واخلمس الواقعة   اجلزء الشرقي من هذا احملور، والزاوية والعزيزية و

ظد ظلى توزيع أن يسا الواقعة   اجلزء الغربي منه، األمر الذ  من شأ ه  وزوارة والعجيال  وأبوكما

 جوا  ه زا ًا  ة   مدينة طرابلس بشكل متعادل، وحتقيق هيكل اقتصاد  أكار تواأل شطة املرتكز

ا ديد من مدن هذوير العاملكا ية، وتوفري اإلطار املناسب إلظادة توزيع السكان، وهلذا جير  حاليًا تط

اظا  ال الصنماحملور التنمو ، حيث أ شا  العديد من الصناظا  االسرتاتيجية   مدن لتلفة، 

تطوير والصلب، وملعد ية واهلندسية   مدينة مصراتة اليت متال حمور للتوسع   عناظة احلديد ا

اظة كزًا لتطور عنتكون مرمدينة الزاوية لتكون حمورًا لتطور الصناظا  ال رتولية، وتطوير مدينة زوارة ل

  عرمان  للدائنا األلومنيوم، وتطوير مدينة أبوكما  لتكون موطنًا للصناظا  الكيماوية، وعناظة

ائية   ا  الغذوعناظة الزجاج واخلزف   العزيزية، وعناظة األىن    اخلمس وزلينت، والصناظ

وتوفري  لتنمو ،ااملعمورة. ظالوة ظلى تطوير اخلدما    املراكز احلضرية كافة ضمن هذا احملور 

 وسائل االتصال وش كا  النقل واملواعال  فيما بينها.

السائدة إىل إمكا ية استمرار النمو السكا ي واالقتصاد    هذا احملور، وهلذا  تشري اليروف

مدينة، سي لف ظدد  23إىل  2020فإ ه من املتوقع أن يصل ظدد املدن   هذا احملور   ظام 

% من جمموع أظداد سكان املدن   العام املذكور. منها 50.7مليون  سمة، أو ما  س ته  4.356سكا ها 

ستمال حنو  طرابلس اليتألف  سمة، وهي  100دن يتوقع أن يزيد ظدد سكان الواحدة منها ظن مثان م

%، 8.6%، مدينة الزاوية 12.6% من مجلة السكان احلضر ضمن هذا النطاع التنمو ، ومدينة مصراتة 45.8

نسب ال اقية %، بينما تتوزع ال2.7%، وعرمان 2.9%، والعجيال  3.9%، وزوارة 4.1%، وزلينت 4.2واخلمس 

% بني بقية مدن هذا احملور التنمو  وهي: عرباتة، اجلميل، القره بوللي، العزيزية، قصر 15ال الغة 

 األخيار، تاورغاء، الزهراء، رقدالني، الناعرية، املاية، بار الغنا، زلطن، املعمورة، الدافنية، أبوكما .
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لتنمو ، فإن حملور اا بعضًا ضمن هذا اوبالنير إىل ااور املراكز العمرا ية املدينية مع بعضه

يمًا مد يًا )إقل مرا ياًًظهناك إمكا ية متنامية لتطوير تلك املراكز ظلى حنو تدرجيي مشكّّلًة شريطيًا 

 متمد ًا(. 

 حمور تنمية الشريط الساحلي الشرقي:  •

ية قل الشريشغل هذا احملور منطقة الشريط الساحلي لسهل بنغاز  واجل ل األخضر والسهو

دية موية االقتصاكا، وهو يأتي   املرت ة الاا ية من حيث اإلمكا ا  التن 600ملسافة تصل إىل 

 لشريط وغربه،رع هذا اوالكاافة السكا ية بعد الشريط الساحلي الغربي، وإن كان هناك ت اينًا بني ش

اك إمكا ية د أن هنجنسواء من حيث اإلمكا ا  املادية أم من حيث أظداد املدن والكاافة السكا ية. 

 ل الد، األمراا ية   للنمو والتطور   هذا الشريط باظت اره تال املنطقة الصناظية واخلدمية الا

احمللية  إلمكا ا الذ  ينعكس ظلى تطوير ش كة املراكز العمرا ية فيه، وذلك من خالل استغالل ا

يد لتوطني املز إلمكا يةل، حيث تتوافر اوزيادة أهميتها ظمرا يًا واقتصاديًا واجتماظيًا   املستق 

: املرج  من مدنمن مشاريع التنمية   مناطق النمو الواقعة ضمن هذا النطاع، اليت متالها كٍل

 ، نة بنغازوال يضاء ودر ة وطربع، وهذا سيؤد  بالتالي إىل احلد من التوسع املفرط ملدي

   ازن  تنمواحملور، وسيكون هناك تووختفيف العبء االقتصاد  ظنها كقطب منو رئيس   هذا 

، مع ة واملرج  مشال شرقي لي يا، وستتطور مراكز منو رئيسة مال مدن: ال يضاء وطربع ودر 

ي الشرقي، ط الساحلظلى  مدينة ال يضاء باظت ارها املركز الاا ي ضمن حمور تنمية الشري زالرتكي

 ل غاز  واجللصغرية   منطقة سهل بنإضافة إىل تطوير املراكز احلضرية الاا وية واملدن ا

 ة وسلنطة،والق ة وقمينس وسلوع وتاكنس وجردس وقندولاألخضر، مال األبيار وشحا  وسوسة 

لتصنيع ية مال ااأل شطة اإلمنائية   اجملاال  اإل تاجية واخلدم من خالل دظمها باملزيد من

 ة.القتصادينهوض بالنشاطا  اوخدما  التعليا والصحة واملرافق واإلسكان وتقديا الدظا لل

نة مدي 38و يتوقع منو أظداد املدن   حمور التنمية   الشريط الساحلي الشرقي إىل حن

دن اللي ية % من جمموع سكان امل25مليون  سمة، أو ما  س ته  2.145يشكل جمموع سكا ها حنو 

كل  سمة، ستشألف  100، منها مخس مدن سيزيد ظدد سكان الواحدة منها ظن 2020  ظام 

، 2020 ظام  % من جمموع سكا ه 76مراكز إقليمية ضمن هذا احملور التنمو ، ومتال ما  س ته 

 50 -5دن مابني %، بينما يتوقع أن يرتاوح ظدد سكان بقية امل47وستشكل مدينة بنغاز  ما  س ته 

 % من جمموع سكان املدن   الشريط الساحلي الشرقي. 24ألف  سمة، وستمال 
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 :حمور تنمية امتداد اجل ل الغربي  •

متداد حافة اكا مع  350تتد من مدينة اخلمس شرقًا حتى مدينة  الو  غربًا وملسافة تناهز 

 اقتصادها،  تطورًا واجل ل الغربي، وتطل بشكل م اشر ظلى السهول الساحلية الغربية األكار ظمرا ًا 

خنفاض معدال  يرًا الرده الط يعية   قسمه الغربي  ويعد هذا احملور التنمو  أقل   إمكا اته وموا

 ة فيه.التهطال وقلة املوارد املائية، األمر الذ  أثر ظلى عغر حجا املراكز العمرا ي

ناظي الرئيس مركز الصإن هلذا احملور القدرة ظلى النمو والتقدم اظتمادًا ظلى قربه من حمور الت

ية، حيث ه العمرا إىل الصناظا  املتوطنة   بعض مراكز  منطقة الشريط الساحلي الغربي، إضافة 

طقة اجل ل فق   منتعترب مدينة غريان املركز الرئيس لعمليا  التنمية الصناظية واخلدما  واملرا

 قة. إضافة إىلذه املنطالغربي، كما ستؤد  مشاريع التنمية الزراظية ظلى امتداد هذا الشريط لتنمية ه

جل ل ان منطقة مقول النفطية وحقول الغاز الط يعي   األجزاء الغربية أن وجود العديد من احل

شكل ظنصرًا نطقة ويالغربي من شأ ه أن يسها   حتقيق النمو السريع للمراكز العمرا ية   هذه امل

 مهمًا لقيام أ شطة عناظية جديدة فيها.

اال  جماتها   إن تطوير وتشجيع منو مدن حمور اجل ل الغربي وتنميتها، وتعزيز خدم

عًة، احيها خاالتعليا والصحة واإلسكان يّسها   ختفيف الضغط السكا ي ظن مدينة طرابلس وضو

ة. ها االقتصاديية أ شطتوالساحل الغربي ظامًة، وسيمكّّن املراكز العمرا ية من االحتفاظ بسكا ها وتنم

 28حنو  إىل 2020 ظام ولذا يتوقع أن يصل ظدد املدن   حمور التنمية   اجل ل الغربي  

د سكان كٍل منها ألف  سمة، منها ثالث مدن يتوقع أن يتجاوز ظد 776مدينة، يقدر ظدد سكا ها بك 

اجل ل  % من جمموع سكان مدن41.5ألف  سمة، وهي: غريان وترهو ة وبين وليد، ستشكل  100

وهي: يفرن،  لف  سمة،أ 100 -50الغربي، وثالث مدن أخرى يتوقع أن يرتاوح ظدد سكا ها ما بني 

ينما يتوقع أن % من مجلة ظدد سكان مدن هذا النطاع التنمو ، ب24.5مسالتة، والز تان، ستمال 

 ألف  سمة. 26-5يرتاوح ظدد سكان بقية مد ه ما بني 

 :حمور تنمية الشريط الساحلي األوسط  •

ملركز ط أو االوس متاله املنطقة الساحلية املمتدة من أبوقرين إىل اجدابيا، وهو مباابة

لشرع منه اس، وإىل اجلغرا  لتوزع املراكز احلضرية   لي يا، فإىل الغر  منه تقع منطقة طرابل

 تقع منطقة بنغاز ، وجنوبه تقع منطقة س ها.

وظلى الرغا من أن الشريط الساحلي األوسط يعا ي من اليروف الط يعية غري املناس ة، مال 

وظيتها وظدم توافر الرتبة اخلص ة واخنفاض اإل تاجية الزراظية فيها، إال قلة املوارد املائية وتد ي  

أن وقوظه ظند تقاطعا  الطرع الرئيسة الساحلية والداخلية جعله مكا ًا مناس ًا إلقامة املرافق 
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اخلدمية واملراكز التسويقية، إضافة إىل توافر إمكا ا  ك رية للتنمية الصناظية اليت تعتمد ظلى 

حقول النفط والغاز الط يعي اليت ترتكز   إقليا خليج سر ، واليت ُتعد أساسًا مشجعًا استغالل 

 يعول ظليه للتنمية املستق لية   حمور الشريط الساحلي األوسط.

نيع شطة للتصوبناًء ظلى ما تقدم فمن املتوقع أن يص ح هذا احملور منطقة حيوية ثالاة و 

مرتكزًا  كيماوية، حبيث تشكل الصناظا  ال رتولية وال رتوواخلدما  واإلسكان والعمران مستق اًل

نمو الصناظي اًل واسعًا للتيح جمالربامج التنمية الصناظية اليت متتاز بإمكا اتها التنموية املتزايدة، واليت ت

رية رئيسة راكز حضوتنوظه، األمر الذ  سيتيح ملدينيت رأس األ وف والربيقة اجلديدتني أن تص حا م

 د.ا ال النطقة، مما سيسمح ألظداد ك رية من السكان باهلجرة إليهما من بقية أقالي  امل

اط وسط وأمنكما سيسها مشروع النهر الصناظي   تنمية وتطوير حمور الشريط الساحلي األ 

لتطور الذ  فة إىل االتحضر فيه، وذلك من خالل التوسع   برامج تنمية األراضي الزراظية فيه. إضا

لزراظية شاريع االصناظية وامل مدينة سر  كمركز خدمي رئيس   ال الد. كما أن التنمية ستشهده

ربطه ة اليت تاملؤمل أن يشهدها هذا احملور ستسها   إ شاء املزيد من ش كا  الطرع الرئيس

السدرة، والربيقة وب قية مناطق ال الد وتطوير وحتسني املوا ئ ومرافقها   كٍل من رأس األ وف 

ة احلديدية خط السك  شاء املطارا  وتنمية إمكا اتها اخلدمية. وسيزيد من إمكا ا  التنمية مّدوإ

لساحليني احملورين بني غر  ال الد وشرقها مرورًا بهذا النطاع التنمو ، وحتسني درجة اتصاله با

إلمنائية ا ملشاريعاالغربي والشرقي، مما سيدظا استمرار منو مراكزه احلضرية، وتنفيذ املزيد من 

ة اكز العمرا ي كة املرلأل شطة الصناظية واخلدمية والتجارية، وسيسها   تقوية ال نية الوظيفية لش

لساحلي االشريط  وسيزيد من أظدادها، وهلذا فإ ه من املتوقع أن يصل ظدد املدن   حمور تنمية

يت تشكل مدين، وس2020ألف  سمة   ظام  515مدينة يصل جمموع سكا ها  12األوسط إىل 

ألف  سمة لكٍل  100سر  واجدابيا املدينتني الرئيستني   هذا احملور، وحبجا سكا ي يزيد ظن 

األ وف اللتان  % من مجلة ظدد سكا ه، تليهما مدينيت الربيقة ورأس67منهما، متاالن ما  س ته 

إىل  2020ستشكالن مراكز حضرية رئيسة   املنطقة، وسيصل تعداد سكان كٍل منها   ظام 

 ألف  سمة ظلى التوالي. 47.8ألف و 61.4

  :حمور تنمية منطقة فزان  •

ع التنمو  ذا النطاهيشمل تنمية املدن واملراكز العمرا ية املنتشرة   منطقة حوض فزان، وقد ظل 

ليروف  تيجة ا حتى وق  قريب جمرد سلسلة من الواحا  املعزولة دون وجود روابط اقتصادية بينها

عيق التنمية تسل يا   ة الصع ة والكاافة السكا ية املنخفضة، حيث تس    هذه العوامل   إحداثال ياي

 ية.ية الوطناالقتصادية، واليت أثر  ظلى أولويا  ختصيص االستامارا  ضمن خطط وبرامج التنم
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  حضرية إن ش كة املراكز العمرا ية   هذا احملور ست قى ظلى شكل امعا  وامتدادا

كاافة عايري الوهلذا  رى ضرورة تنمية املراكز اخلدمية   لتلف مستوياتها وفقًا مل عغرية،

ائف متعددة، تقديا وظالسكا ية، حبيث يتا تطوير  قاط بؤرية إقليمية وإقليمية فرظية وأخرى حملية ل

يجية   رتاتيوية واستشمل اخلدما  اإلدارية واالجتماظية والتجارية، كون هذه املنطقة ذا  أهمية ح

 اجلزء اجلنوبي من ال الد.

يتها كن تنمتك رية يتمتع حمور تنمية منطقة فزان مبوارده املعد ية، إضافة إىل إمكا ا  

ل ية حاجا  ة بها لتاخلاعواستغالهلا   جمال السياحة الصحراوية وتوفري ال نية التحتية واخلدما  

ط الزراظي ية النشاالسرتاتيجيا  تنم التخطيط السوع احمللية والدولية من هذه الصناظة، إضافة إىل

ظية من خالل ة الزراوزيادة التوسع   اإل تاجي الستامار املياه اجلوفية وفق  يام اقتصاد  فعال،

وارد ظلى امل ضمان تسويق املنتجا  الزراظية، وإقامة املنشت  الصناظية اليت تعتمد أساسًا

دير قليا وتصتعطي إ تاجًا يليب حاجا  سكان اإل احمللية املالئمة لليروف املناخية، حبيث

 شاء خط إاعة بعد الفائض منه إىل أسواع املناطق الساحلية   الشمال، وتسهيل اتصاهلا بها، وخ

نمية   نشيط التالسكة احلديدية الذ  سوف يربط منطقة س ها بالشريط الساحلي، والذ  سيسمح بت

د  يد من واتنمية  شاط التعدين و قل خاما  احلد هذه املنطقة. كما أ ه سيص ح من املمكن

ناء مواد ال إىل جممع احلديد والصلب   مدينة مصراتة، وسيسمح كذلك بنقل الوقود والشاطئ 

ور و مدن حمالصناظية من الشمال إىل اجلنو ، األمر الذ  سيزيد من إمكا ا  من واملنتجا 

زيادة تصادية وق االجتماظية واملشاريع االقس ها وتقوية ش كة املشروظا  اإلسكا ية واملراف

ة ث التنميظوائدها، وبالتالي ضمان استمرارية النمو االقتصاد  ظلى املدى الطويل وإحدا

 املستق لية.

ألف  536مدينة سي لف جمموع سكا ها  19يتوقع أن يضا حمور تنمية منطقة فزان حوالي 

 ها  واة هذا ، وستمال مدينة س2020 ية ظام % من مجلة سكان املدن اللي6.3 سمة، ستشكّّل حنو 

طقة فزان % من جمموع سكان من40ألف  سمة، ومبا  س ته  212احملور حبجا سكا ي سيصل إىل 

 أوبار  ومرزع ألف  سمة، أما مدينيت 71.5احلضرية، تليها مدينة براك حبجا يتوقع أن يصل إىل 

لي، بينما يتوقع أن مة لكٍل منهما ظلى التواألف  س 38 -35فيتوقع أن تسّجال حجمًا يرتاوح بني 

 .2020ألف  سمة حسب آفاع منوها حتى ظام  26 -5يرتاوح حجا بقية املدن ما بني 
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 مستق ل منو أحجام املدن اللي ية وظالقتها بإمكا ا  التنمية   أقاليا لي يا: -2 

دن   احلاضر وإمكا اتها ترت ط اآلفاع املستق لية ألحجام املدن بتحليل ظوامل منو هذه امل

املستق لية، وهلذا تكن التن ؤ حبجا املدينة من خالل معرفة احتياطي التطور الكامن أو املمكن 

مستق اًل، والذ  يشري إىل مدى توافر الشروط املالئمة واملوارد املتاحة، كما أن مال هذا التحليل 

تها، أو التعديل   منيوما  املراكز يساظد ظلى حتديد حماور التنمية املوجهة للمدن ومنيوم

 .(1)العمرا ية ملصلحة التنمية املتواز ة

ر كذلك اضي ستؤثإن العوامل اليت أثر    توزع املدن اللي ية وحتديد اااها  منوها   امل

قاليا الشمال ة بني أظلى االااها  املستق لية لتطورها، وذلك بس ب وجود ت اين   القدرا  التنموي

 لشمالية مكا ًااملناطق   أقاليا اجلنو ، و تيجًة لليروف ال ياية   املناطق اجلنوبية ست قى ا ظنها

ا ية سلسلة ا العمرمفضاًل لالستقرار، السيما ظلى طول احملاور الساحلية الاالثة اليت تشكل ش كته

فا  ة لإلضامتكاملة   شكلها اهلرمي املنتيا، األمر الذ  جيعل من هذه الش كة أكار قابلي

 اجلنوبية فإن ألقالياوالتحسينا    تنميتها، وستكون هذه السمة أكار وضوحًا   املستق ل. أما   ا

وف اجلفاف يادة ظراملراكز املدينية ت دو م عارة ومنفصلة ظن بعضها بعضًا بفعل تأثري الصحراء وس

لية ة واملراكز احملالفرظي كز اإلقليميةوقلة الكاافة السكا ية، هلذا فإن اإلقليا حباجة إىل تطوير املرا

 وتقديا املزيد من الدظا أل شطتها االقتصادية واالجتماظية.

اه من  ه امليإن تنفيذ املشروظا  االقتصادية مال مشروع النهر الصناظي الذ  ستنقل مبوج

ا  الستامارإىل املنطقة الساحلية، ظالوة ظلى التطور الصناظي مبنطقة خليج سر  وااجلنو  

اليت مت تنفيذها  2000 -1970مليار د.ل خالل الفرتة  6.3الك رية   قطاع املواعال  اليت ااوز  

، حيث أع ح 2000ألف كا   ظام  25مال الطرع الربية السريعة والرئيسة والفرظية اليت ااوز  

ال الد.  مناطقلب من املمكن الوعول إىل مجيع املراكز العمرا ية، ودمج املناطق املنعزلة   أغ

كا  دية، وش إضافة إىل مشروظا  املواعال  االسرتاتيجية املستهدفة مال مشروع السكة احلدي

موية مهمة، مكا ا  تندائرة املناطق اليت تتمتع بإ   اتساعالطرع اجلديدة، أثر  وستؤثر مستق اًل 

 وزيادة أظدادها، وتعمل ظلى زيادة اإلمكا ا  املتوافرة فيها. 

نيف املدن اللي ية وظيفيًا ظلى أساس توزع اخلدما  والنشاط االقتصاد  اإل تاجي   تكن تص

كل إقليا من أقاليا ال الد األربعة، وحتديد التداخل الوظيفي بينها ظلى املستويا  الوطنية واإلقليمية 

كنًا وفقًا واحمللية   عورة  يام هرمي لكل وظيفة خدمية، لتص ح ظملية التنمية املكا ية أمرًا مم

                                                 

 .102حممد عافيتا وآخرون، امل ادئ العامة جلغرافية املدن، مرجع سابق، ص  (1)
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 :(1)للتقسيا التالي

 مة للدولة.بلس كعاعاملراكز الوطنية: وتقدم وظائفها ظلى مستوى القطر بأكمله ومتالها مدينة طرا -1

ال الد  ن أقاليااملراكز اإلقليمية وتقدم جماال  واسعة من اخلدما    احمليط اإلقليمي ضم -2

 األربعة وتتمال   مدن طرابلس وبنغاز  وسر  وس ها.

غال ًا ما ولفرظية، راكز اإلقليمية الفرظية ووظيفتها تقديا اخلدما  ظلى مستوى األقاليا اامل -3

 (.تكون هذه املدن مراكز أو ظواعا للمناطق اإلدارية أو ال لديا  )احملافيا 

روع فى مستوى املراكز احمللية، وتقدم اخلدما  والوظائف اإلدارية ذا  الط يعة احمللية ظل -4

 ية. املناطق اإلدار

إن اهلدف األساس إلسرتاتيجية التنمية الوطنية الشاملة اليت تشهدها لي يا هو حتقيق التنمية 

املكا ية املتواز ة وحتسني ظروف املعيشة وتطوير املرافق اخلدمية، وتوفري فرص العمل للسكان 

املستدامة وحتقيق النمو اإلقليمي املتوازن للمراكز العمرا ية كافة من جهة، وحتقيق التنمية 

واستغالل املوارد الط يعية وال شرية   مجيع املناطق االقتصادية، حبيث تلعب هذه املناطق 

 .(2)دورها   حتقيق االسرتاتيجية الشاملة من جهة ثا ية

إن التوزع النسيب للسكان   أقاليا ال الد الرئيسة يعكس مدى اهتمام اجلها  املسؤولة 

اء األولوية لتنمية املناطق النائية، واالهتمام باملدن الصغرية لتحقيق التنمية الشاملة وإظط

واملتوسطة واحلد من هيمنة املدن الك رية، وي دو ذلك   اخنفاض  س ة سكان املناطق األكار 

حتضرًا   إقليمي طرابلس وبنغاز  لصاحل املناطق األقل حتضرًا، كما هي احلال   إقليمي 

% إىل 63.2 ة سكان إقليا طرابلس من مجلة سكان ال الد من اخلليج وس ها، فقد اخنفض   س

. و  مقابل ذلك ارتفع   س ة سكان إقليمي اخلليج وفزان من 2000-1973% خالل الفرتة 60.6

%   إقليا فزان خالل الفرتة ذاتها، أما  س ة 6.3% إىل 5.5%   إقليا اخلليج، ومن 8.6% إىل 6.3

تيل ظلى حاهلا، إذ مال  حنو ربع سكان ال الد خالل الفرتة سكان إقليا بنغاز  فيتوقع أن 

ويتوقع استمرار سياسة التنمية املكا ية   تقديا الدظا االقتصاد   -( 56اجلدول ) -املذكورة 

لتنمية املراكز العمرا ية   املناطق الساحلية والوسطى واجلنوبية، واالستمرار   دظا القطاع 

ل نية التحتية واخلدما ، إضافة إىل العمل ظلى توسيع وتعزيز أ شطة العام لنشاطا  اإلسكان وا

                                                 

( أما ة اللجنة الشع ية للمرافق بالتعاون مع مركز األما املتحكدة للمسكتوطنا  ال شكرية )هابيتكا (، املخطكط      1)

 .178، ص1985، طرابلس، 2000-1981الط يعي الوطين طويل املدى،

، مرجكع سكابق، ص   1985-1981( اللجنة الشع ية العامة للتخطيط، خطة التحول االقتصكاد  واالجتمكاظي   2)

  .179-176ص 
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القطاع اخلاص   قطاظا  التصنيع والتجارة، حبيث تكون هذه األ شطة إ تاجية وقابلة لالستدامة، 

خاعة إذا أدركنا أن مشاريع التنمية اليت يقوم بها القطاع اخلاص توفّّر اإلمكا ا  للنمو واستيعا  

 تدامة وتشجعها.التنمية املس

 ( توزع السكان ظلى األقاليا التخطيطية   لي يا )باأللف  سمة(.56جدول )

 2000 1995 1984 1973 اإلقليا

 النس ة العدد   النس ة العدد   النس ة العدد   النس ة العدد

 60.6 3296.6 61.1 2932.2 62.0 2258.4 63.2 1421.5 طرابلس

 24.5 1332.8 24.6 1180.6 25.8 939.8 25.0 562.3 بنغاز 

 8.6 467.8 8.1 388.7 6.5 236.8 6.3 141.7 اخلليج

 6.3 342.7 6.2 297.5 5.7 207.6 5.5 123.7 فزان

 100 5439.9 100 4799.0 100 3642.6 100 2249.2 اإلمجالي

 .1995، 1984، 1973املصدر: مصلحة اإلحصاء والتعداد، بيا ا  التعدادا  العامة للسكان 

يتوقع أن  2000-1984ًء ظلى اااها  النمو السكا ي املسجلة   لي يا خالل الفرتة األخرية بنا

 8.595 سمة يقدر ظدد سكان املدن منها  8980600إىل حنو  2020يصل ظدد سكان ال الد   ظام 

% من مجلة سكان ال الد، مما جيعل سكان ال الد يعيشون حياة 7.95، أو ما  س ته (*)مليون  سمة

 حضرية.

 ة خالل الفرتةاللي ي وبناًء ظلى معدل النمو احلضر    لي يا فإن مقدار الزيادة   سكان املدن

واحدة مدينة يصل حجا ال 135مليون  سمة، وسيص ح ظدد املدن  3.829يقدر بنحو  2000-2020

  ظام  مدينة 52آالف  سمة، مما يعين أن أظداد املدن سيزيد مبقدار  5منها إىل ما يزيد ظن 

نة   إقليا مدي 17ومدينة   إقليا طرابلس،  18، منها 2000ظما كان ظليه ظددها   ظام  2020

( تطور 58(، )57مدن   إقليا فزان، وي ني اجلدوالن ) 8مدن   إقليا اخلليج، و 9وبنغاز ، 

 .2020أحجام املدن اللي ية وتصنيفها ظلى أساس اآلفاع املستق لية املقدرة لعام 

 

                                                 

%، بينمكا قكدر   5.2ف ال كال  2000-1995بناًء ظلى معدل النمو املسجل خالل الفرتة  2020قدر جمموع سكان لي يا   ظام ( *)

 املعادلة التالية: %، من خالل استخدام3و السكان احلضر وال الف خالل الفرتة  فسها جمموع سكان املدن وفقًا ملعدل من

tP1(R + 1) = Px 

Px = ( 2020ظدد السكان املقدر   العام املنيور      .)R =  2000-1995معدل النمو املسجل خالل الفرتة. 

P1 = ( 2000ظدد السكان   سنة األساس             .)t  = سنة. 20لتعدادية وهي الفرتة ا 
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 .2020( تقديرا  أظداد سكان املدن اللي ية ظام 57جدول )
 ظدد السكان  املدينة ظدد السكان  املدينة ظدد السكان  املدينة

 9300 الربد  25900 مزدة 1994700 طرابلس
 9200  سمة 25600 توكرة 1030000 بنغاز 
 9100 ككلة 25100  الو  547200 مصراتة
 9000 ندولةق 24200 قمينس 375800 الزاوية

 8600 بطة 23500 جادو 212500 س ها
 8400 و زريك 21100 سوسة 194500 ال يضاء
 8300 ال ياضة 20100 الغريفة 183200 اخلمس

 8200 أبوكما  20900 املاية 179400 زلينت
 8200 اجلد  قصر 19300 ودان 176400 سر 
 8200 الزويتينة 19600 الغنا بار 169100 زوارة

 8100 قر ادة 18900 زلطن 168800 اجدابيا
 7900 التميمي 18800 األبرع 167100 در ة

 7700 بية بن  18600 سوكنة 160200 طربع
 7700 أقار 18300 الداوون 124200 العجيال 

 7400  القرضة 18200 تاكنس 115900 عرمان
 7200 القيقب 18200 مرتوبة 114300 غريان
 7200 بطةالرا 17800 أوجلة 109800 املرج

 7100 مراوة 17400 طلمياة 104400 ترهو ة
 7100 سلنطة 17200 الرحي ا  103100 وليد بين

 7100 جنيا أبو 16900 زلة 97500 عرباتة
 6900 مللودة 16700 الرج ان 96600 اجلميل

 6900 وازن 16500 تراغن 84200 بوللي القره
 6900 احلوامد 16500 الرزم أم 77600 العزيزية

 6900 الشويرف 16000 األرا ب أم 73500 األخيار صرق
 6700 أجخرة 16000 تيجى 72800 يفرن
 6600 ىنو 15800 مسة 71500 براك

 6600 هراوة 15800 القطرون 66900 مسالتة
 6500 زويلة 15700 ظت ة واد  61400 الربيقة
 6400 القريا  15200 غا  50500 الز تان
 6400 الوشكة 14900 جواد بن 50200 شحا 

 6300 اهلالل رأس 13000 ك او 47800 األ وف رأس
 6300 جرمة 12700 برقن 45600 األبيار

 6200  أبوقرين 12100 املعمورة 45200 تاورغاء
 6100 سلطان 12000 العويلية 44800 الكفرة
 6000 املقرون 11200 امساظد 37900 أوبار 
 5900 بشر 11200 كم و  37700 الزهراء
 5900 درج 10900 احلرابة 35800 مرزع

 5900 الفائدية 10600 األحرار جردس 35800 رقدالني
 5800 شكشوك 10500 الدافنية 35500 الق ة

 5300 بدر 10500 الرياينة 31100 سلوع
 5300 اجلو  10300 األعابعة 30200 غدامس

 5200 الزيغن 9900 الصيد سيد  30200 جالو
 5200 اجلغ و  9700 اراملخت ظمر 28500 هون

 5100 سيناون 9300 تازربو 28400 الناعرية
 5000 القرض ة 9300 مرادة 26500 إدر 

 8595800 اجملموع

 .2000-1995املصدر: من حسا  ال احث باالظتماد ظلى معدال  منو أحجام املدن املسجلة   الفرتة 
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 )باأللف  سمة( 2020لعام  ( تصنيف املدن اللي ية ظلى أساس احلجا السكا ي58جدول )
 مدن يرتاوح حجمها بني املدن املليو ية

50 - 100 

 مدن يرتاوح حجمها بني

5- 20 
 طرابلس
 بنغاز 

 عرباتة
 اجلميل

 بوللي القره
 العزيزية

 األخيار قصر
 يفرن
 براك

 مسالتة
 الربيقة
 الز تان
 شحا 

 ودان
 الغنا بار

 زلطن
 األبرع
 سوكنة
 الداوون
 تاكنس
 مرتوبة
 ةأوجل

 طلمياة
 الرحي ا 

 زلة
 الرج ان
 تراغن

 الرزم أم
 األرا ب أم

 تيجى
 مسة

 القطرون
 ظت ة واد 
 غا 

 جواد بن
 ك او
 برقن

 املعمورة
 العويلية
 امساظد
 كم و 
 احلرابة 
 األحرار جردس
 الدافنية
 الرياينة

 األعابعة
 الصيد سيد 
 املختار ظمر

 تازربو
 مرادة

 الربد 
  سمة
 ككلة

 قندولة
 

 بطة 
 كو زري

 ال ياضة
 أبوكما 

 اجلد  قصر
 الزويتينة

 قر ادة
 التميمي

 بية بن 
 أقار

  القرضة
 القيقب
 الرابطة
 مراوة
 سلنطة

 جنيا أبو
 مللودة

 وازن
 احلوامد

 الشويرف
 أجخرة
 ىنو
 هراوة
 زويلة

 القريا 
 الوشكة

 اهلالل رأس
 جرمة

 أبوقرين
 سلطان

 املقرون
 بشر
 درج

 الفائدية
 شكشوك

 بدر
 اجلو 
 الزيغن

 غ و اجل
 سيناون

 القرض ة

 مدن يرتاوح حجمها بني

500 – 1000  

 مصراتة
 
 
 
 
 

 مدن يرتاوح حجمها بني
20 - 50 

 األ وف رأس
 األبيار

 تاورغاء
 الكفرة
 أوبار 
 الزهراء
 مرزع

 رقدالني
 الق ة

 سلوع
 غدامس

 جالو
 هون

 الناعرية
 إدر 
 مزدة

 توكرة
  الو 
 قمينس
 جادو
 سوسة

 الغريفة
 املاية

 مدن يرتاوح حجمها بني

100- 500 

 الزاوية
 س ها

 ال يضاء
 اخلمس

 زلينت
 سر 
 زوارة

 اجدابيا
 در ة

 طربع
 العجيال 

 عرمان
 غريان
 املرج

 ترهو ة
 وليد بين

 املصدر: اجلدول من إظداد ال احث.
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اخنفكاض   إىل اسكتمرار  -( 59دول )جك  -ب الفاكا  احلجميكة   تشري تقديرا  منو السكان حس

ات عتهكا   اسكة الكيت   س ة سكان مدينيت طرابلس وبنغاز  إىل مجلة سكان املكدن اللي يكة،  تيجكة السي   

بعكد أن   2020%   ظكام  35الدولة للتنمية املكا ية الشاملة، إذ من املتوقع أن تصل تلك النس ة إىل 

 سكمة   مليكون  1.99ث يقدر أن يصكل سككان هكاتني املكدينتني إىل     ، حي1995%   ظام 42.5كا   

ليمي ية دورهما اإلقمليون  سمة ملدينة بنغاز ، كما أ هما ستستمران   تأد 1.01ملدينة طرابلس، و

لكيت متالكها   للي يكة ا االرئيس   منطقيت غر  لي يا وشرقها. أما املدينكة الاالاكة   منيومكة املكدن     

ري ًا، ولذا فهي ألف  سمة تق 550إىل  2020أن ينمو حجمها السكا ي   ظام  مدينة مصراتة فيتوقع

ف عهكا ظلكى الطكر   بها موق ستمال مركزًا تنمويًا مهمًا   إقليا غر  لي يا،  يرًا للميزا  اليت يتمتع

ا ي   مشكال  رئيس الاالشرقي حملور تنمية الشريط الساحلي الغربي، إضافة إىل قربها من امليناء ال

ملكرت ط  ق اًل وا  لي يا، ظالوة ظلى إمكا اتها للنمكو ووجكود األسكاس االقتصكاد  لتطورهكا مسكت      غر

مرككز  كوظيفتهكا  وبالتوطن الصناظي فيها، السيما الصناظا  اهلندسية مال عناظة احلديد والصلب 

 تنمية إقليمي وخدمي.

 هده فاة املدنذ  ستشر الكما يتوقع أن تسفر اسرتاتيجية التنمية اليت تنتهجها الدولة ظلى التطو

ني املكدن  بك ة الوعل متوسطة احلجا وا تيام اهلرم احلجمي للمدن اللي ية، كون هذه الفاة متال حلق

ن يزداد ظكدد  أث يتوقع الصغرية اليت تقع ظند قاظدة ذلك اهلرم واملدن الك رية اليت متال قمته، حبي

مدينكة   ظكام    14ألف  سمة من  500 -50املدن ذا  األحجام املتوسطة اليت يرتاوح حجمها بني 

% 40سك ته  مليون  سمة، أو مكا    3.5سيصل جمموع سكا ها إىل  2020مدينة   ظام  27إىل  2000

للي ية ستضكا  املدن ا من مجلة سكان املدن   لي يا املقدر   العام املذكور. يعين هذا أن منيومة

 ألف  سمة. 100ظن  مدينة يزيد ظدد سكان كٍل منها 19حنو  2020  ظام 

ألف  سكمة فيتوقكع أن يكزداد ظكددها      50أما فاة املدن الصغرية اليت يقل حجمها السكا ي ظن 

 1.58، وسيصكل جممكوع ظكدد سككا ها إىل     2020 -2000مدن خالل الفكرتة   105مدينة إىل  55من 

(. 59اجلكدول )  - 2020% مكن جممكوع سككان املكدن املقكدر ظكام       18.4مليون  سمة، أو ما  س ته 



1
5

8
 

جدول )
5
9

ملدن 
جام ا

ح
  أ

جمية والنس ية لفاا
حل

  ا
( التوزظا

  أقاليا 
لي ي
 ا

ملقدرة لعام 
ا

2
0
2
0

 

جمية 
حل

  ا
الفاا

ف  سمة
باألل

 

 
س

إقليا طرابل
 

 
إقليا بنغاز

 
خلليج

إقليا ا
 

إقليا فزان
 

ملدن
ي سكان ا

مجال
إ

 

العدد
 

جا
حل

ا
 

%
 

العدد
 

جا
حل

ا
 

%
 

العدد
 

جا
حل

ا
 

%
 

العدد
 

جا
حل

ا
 

%
 

العدد
 

حل
ا

جا
 

%
 

5
- 

2
0

 
2
6

 
2
7
2
1
0
0

 
5.3

 
2
7

 
2
7
5
7
0
0

 
1
2.8

 
1
5

 
1
5
9
3
0
0

 
2
2

.2
 

1
4

 
1
4
7
7
0
0

 
2
6

.8
 

8
2

 
8
5
4
8
0
0

 
9.9

 

2
0

- 
5
0

 
9

 
2
7
2
7
0
0

 
5.3

 
6

 
1
8
3
1
0
0

 
8.5

 
4

 
1
5
1
3
0
0

 
2
1

.1
 

4
 

1
2
0
3
0
0

 
2
1

.8
 

2
3

 
7
2
7
4
0
0

 
8.5

 

5
0

- 
1
0
0

 
8

 
6
1
9
6
0
0

 
1
2

.0
 

1
 

5
0
2
0
0

 
2.3

 
1

 
6
1
4
0
0

 
8

.6
 

1
 

7
1
5
0
0

 
1
2

.9
 

1
1

 
8
0
2
7
0
0

 
9.3

 

1
0
0

- 
5
0
0

 
9

 
1
4
6
9
4
0
0

 
2
8

.4
 

4
 

6
3
1
6
0
0

 
2
9.4

 
2

 
3
4
5
2
0
0

 
4
8

.1
 

1
 

2
1
2
5
0
0

 
3
8

.5
 

1
6

 
2
6
5
8
7
0
0

 
3
0.9

 

5
0
0

- 
1
0
0
0

 
 

1
 

5
4
7
2
0
0

 
1
0

.6
 

- 
- 

-
 

-
 

- 
- 

- 
- 

- 
1

 
5
4
7
2
0
0

 
6.4

 

 
1
0
0
0

فأكار
 

1
 

1
9
9
4
7
0
0

 
3
8

.5
 

1
 

1
0
1
0
3
0
0

 
4
7.0

 
-

 
- 

- 
- 

- 
- 

2
 

3
0
0
5
0
0
0

 
3
5.0

 

جملموع
ا

 
5
4

 
5
1
7
5
7
0
0

 
1
0
0

 
3
9

 
2
1
5
0
9
0
0

 
1
0
0

 
2
2

 
7
1
7
2
0
0

 
1
0
0

 
2
0

 
5
5
2
0
0
0

 
1
0
0

 
1
3
5

 
8
5
9
5
8
0
0

 
1
0
0

 

جمموع 
% من 

ملدن
سكان ا

 

6
0.2

 
2
5.0

 
8.4

 
6

.4
 

1
0
0

 

ث.
ح

جلدول من إظداد ال ا
ا

 

3
0
7

 



158 

( اآلفاع املستق لية لنمو سكان املدن اللي ية حسب أقاليا ال الد 59كما يوضح اجلدول )

 مدينة، يصل 54إىل حنو  2020األربعة، ففي إقليا طرابلس يتوقع أن يتزايد أظداد املدن   ظام 

% من جمموع السكان احلضر 60.2مليون  سمة، تالون حنو  5.175جمموع سكا ها إىل أكار من 

% ظما كان ظليه   2.8  لي يا، مما يشري إىل أن ظدد سكان املدن   هذا اإلقليا سينمو مبعدل 

 ، ومتال مدينة طرابلس قمة اهلرم احلضر  واملركز الرئيس لتقديا اخلدما  والوظائف2000ظام 

% من سكان 39هذا اإلقليا، باإلضافة إىل وظائفها ظلى املستوى الوطين، حيث متال للسكان   

املدن   إقليا طرابلس. أما املدينة الاا ية اليت متالها مدينة مصراتة فمن املتوقع أن يصل ظدد 

ة % خالل الفرت4ألف  سمة، حيث يكون معدل منوها السنو  حبدود  547إىل  2020سكا ها   

% من جمموع السكان احلضر   إقليا طرابلس. أما فاة احلجا ما 11، وتشكل حنو 2020 -2000

ألف  سمة، تالون  1469ألف  سمة، فتمالها تسع مدن، يتوقع أن يصل ظدد سكا ها  500-100بني 

% من مجلة السكان احلضر   اإلقليا، وهي: الزاوية، اخلمس، زلينت، زوارة، العجيال ، 28

، غريان، ترهو ة، بين وليد، ومعيا هذه املدن متال مراكز إقليمية فرظية، فهي مباابة عرمان

أو الوحدا  اإلدارية   إقليا طرابلس، كما هو م ني    (*)ظواعا إدارية وخدمية للشع يا 

 (.39( واخلارطة )60اجلدول )

ن يصل ظددها أفيتوقع  ألف  سمة 100-50أما فاة املدن املتوسطة اليت ترتاوح أحجامها ما بني 

% 12و ما  س ته أألف  سمة،  619  هذا اإلقليا التخطيطي إىل مثان مدن يقدر جمموع سكا ها بنحو 

صر األخيار، قزيزية، من سكان مدن إقليا طرابلس، وهذه املدن هي: عرباتة، اجلميل، القره بوللي، الع

املركز  ليت متالافرظية، وهي: العزيزية يفرن، مسالتة، متال مدينتان منها مراكز خدما  إقليمية 

 جادو. -اإلدار  لشع ية اجلفارة، ومدينة يفرن اليت متال املركز اإلدار  لشع ية يفرن

 545ة إىل ألف  سم 50بينما يتوقع أن ي لف ظدد سكان املدن الصغرية اليت يقل حجمها ظن 

 35ون بني ا طرابلس، يتوزظ% من مجلة سكان املراكز احلضرية   إقلي11ألف  سمة، وبنس ة 

 مدينة جلّّها متال مراكز خدما  ذا  ط يعة حملية.

احلجا( فإن تقديرا  أحجام  -أما ظن توازن العمران احلضر  وفقًا لقاظدة زي ف )املرت ة 

تشري إىل استمرار هيمنة مدينة طرابلس ظلى منيومة املدن  2020املدن   إقليا طرابلس لعام 

 -(19شكل ) -ذلك من خط توزع أحجام املدن ومرات ها   إقليا طرابلس   اإلقليا، وي دو

ألف  سمة، ومع ذلك ي دو اال تيام    80مبقدار  ياليت ستسجل حجمًا يفوع حجمها املاال

 توزع أحجام املدن من املدينة ذا  املرت ة الاا ية وحتى املدينة ذا  املرت ة التاسعة ظشر، اليت 

                                                 

 شع ية. 31 ال الد إىل ( الشع ية هو املصطلح املستخدم للتقسيا اإلدار  املعمول به حاليًا   لي يا والذ  قسم  مبوج ه*)
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 .2020هلرمي لوظائف املدن اللي ية ظام ( التسلسل ا60جدول )
 مركز حملي مركز إقليمي فرظي مركز إقليمي مركز وطين

  
س

ابل
كر

ككك
ككك

ككك
ككك

ككك
ككك

ككك
ككك

ككك
ككك

ككك
ككك

ط
 

 القره بوللي                        طرابلس
 .املعمورة، بار الغنا، املايةعرباتة، عرمان،  الزاوية
 رقدالني، أبوكما ، زلطن.العجيال ،اجلميل،  زوارة

 الزهراء، الناعرية. العزيزية               

 قصر األخيار، مسالتة اخلمس
 زلينت

 تاورغاء، الدافنية. مصراتة

 الداوون، سيد  الصيد. ترهو ة

 األعابعة، الرابطة،ككلة. غريان

 الز تان ، جادو، الرج ان، شكشوك، الرحي ا ، يفرن
 ينة.الريا

، ووازن، احلوامد، كاباو، تيجي، احلرابة، بدر  الو 
 اجلو .

 درج، سيناون. غدامس

 بين وليد
  سمة، القريا ، الشويرف. مزدة

 توكرة.سلوع، قمينس، املقرون، األبيار،                    بنغاز 
                    

، ويلية، بطةطلمياة، جردس األحرار، تاكنس، الع املرج
 ال ياضة.

، مسة، ظمر املختار، سلنطة، القيقب، شحا ، سوسة ال يضاء
 الفائدية، قر ادة، األبرع، قندولة، مراوة.

ل، مللودة، الق ة، رأس اهلالمرتوبة، أم الرزم،  در ة
 التميمي.

 القرض ة، كم و ، قصر اجلد ، الربد ، أمساظد، طربع
 اجلغ و .

 اوة.أبو قرين، أبوجنيا، الوشكة، هر                            سر 

 سلطان، الزويتينة. اجدابيا

 بشر، مرادة. الربيقة

 بن جواد رأس األ وف
 سوكنة، ودان، زلة. هون

 أوجلة، أجخرة. جالو

 تازربو. الكفرة
 الزيغن، ىنو.                           س ها

 أقار، القرضة، و زريك. إدر ، برقن، براك
 الغريفة، بن  بية، جرمة. أوبار 
 يلةتراغن، أم األرا ب، واد  ظت ة، القطرون، زو مرزع
 غا 

 املصدر: من إظداد ال احث.
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ألف  سمة، واليت تقرت  أحجامها املتوقعة من خط التوزع املاالي،  500-50متال فاة األحجام من 

باستاناء مدينة اخلمس اليت حتتل املرت كة الرابعكة، والكيت تقكل ظكن احلجكا املاكالي وفقكًا لقاظكدة          

أن املكدن   هكذا اإلقلكيا   تصكل إىل      ألف  سكمة، وهكذا يشكري إىل    100احلجا بنحو  -املرت ة 

مرحلة النضج، أ  أن آفاع تطورها املستق لي ما زال  قائمكة وممكنكة، وذلكك باسكتخدام أسكلو       

 التخطيط العمرا ي للمدن اللي ية.

فاع آجا حبسب ( توازن العمران احلضر    إقليا طرابلس وفقًا لقاظدة املرت ة واحل 19شكل )

 .2020منوها لعام 
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 مراتب املدن(.                           16املصدر: بيا ا  امللحق )

ب قليا وحسو  إقليا بنغاز  تشري حسابا  النمو السكا ي إىل أن ظدد املدن   هذا اإل

دد سكا ها ظي لف  مدينة يقدر أن 39إىل حنو  2020التصنيف املعمول به   لي يا سيصل   ظام 

 و السكانألف  سمة، متال حنو ُربع جمموع سكان املدن اللي ية، حبيث سيسجل معدل من 2151

بنغاز   % سنويًا، وستشكل مدينة3.2حوالي  2020-2000احلضر   إقليا بنغاز  خالل الفرتة 

د يني، كا ه املساملركز اإلقليمي واخلدمي الرئيس   هذا اإلقليا، وسيمال سكا ها ما يقر   صف 

وح ظدد سكنها ما بني . بينما   جند أثرًا للمدن اليت يرتا2020وحبجا يتجاوز املليون  سمة   ظام 

 .2020ألف  سمة حسب تقديرا  أحجام املدن   آفاع ظام  500-1000

مية الفرظية   ألف  سمة فستمالها أربع مدن تشكل املراكز اإلقلي 500-100أما الفاة ما بني 

ألف  632إىل  ليا بنغاز ، وهي: ال يضاء، در ة، طربع، املرج، يقدر أن يصل جمموع سكا هاإق

 % من سكان املدن   اإلقليا.30 سمة، أو ما  س ته 
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اليت سيصل ظددها ألف  سمة، و 50أما بقية مدن اإلقليا اليت يقل ظدد سكان الواحدة منها ظن 

 -( 40خارطة ) -ما  والوظائف   إقليا بنغاز  مدينة، فتشكّّل مراكز حملية للخد 34إىل حنو 

لسكان ا% من مجلة 24ألف  سمة، أو ما  س ته  510واليت يقدر أن يصل جمموع سكا ها إىل 

 .2020احلضر   اإلقليا   ظام 

ملدن     منو اتشري العالقة بني توزع أحجام املدن ومرات ها   إقليا بنغاز  حسب تقديرا

 مدينة بنغاز  يت متالهاار الت اين الك ري بني حجا املدينة األوىل   اإلقليا الإىل استمر 2020ظام 

 مقدار اهلوة بني ظدد سكان مدينة بنغاز  واملدينة وي دو ذلك   -( 20شكل ) -وبقية مد ه

توقع أن متال هذه ألف  سمة، حيث ي 835التالية هلا   املرت ة )ال يضاء( والذ  يصل إىل حوالي 

 % من حجا سكان مدينة بنغاز . 19حنو  األخرية

ن ت تعد لك املدجند من خالل دراستنا لآلفاع املستق لية للمدن   إقليا بنغاز  أن معيا ت

حتتالن  ج اللتنيظن التوزع املاالي ألحجام املدن ت عًا لرت ها، باستاناء مدينيت طربع واملر

قليا،  هذا اإلأحجام املدن ومرات ها  املرت تني الرابعة واخلامسة، وي دو ذلك من خط توزع 

 متال جّل مدن ألف  سمة، واليت 100السيما املدن اليت يقدر أن تسّجل أحجامًا سكا ية تقل ظن 

 اإلقليا  تيجة السيطرة املفرطة ملدينة بنغاز . 

فاع آجا حبسب ( توازن العمران احلضر    إقليمي بنغاز  وفقًا لقاظدة املرت ة واحل20شكل )
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 مراتب املدن(.                           17املصدر: بيا ا  امللحق )
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إن سياسة التنمية الوطنية تسعى إىل تطوير إقليمي اخلليج وس ها، وزيادة النمو الوظيفي للمدن  

فيهما، ألن منو هذه املدن يكفل وجود اخلدما  األساسية وال نية التحتية الالزمة حلاجا  السكان 

لزيادة املتوقعة لسكان املدن فيها الذين يقطنون األقاليا الصحراوية الواسعة، وي دو ذلك   معدال  ا

، (*)% سنويًا9.3. ففي إقليا اخلليج يتوقع أن ي لف معدل منو سكان احلضر 2020-2000خالل الفرتة 

حيث ينتير أن حتقق بعض مدن هذا اإلقليا مستويا  تنموية ظالية ومعدال  ك رية لنمو أحجامها، 

 ح مراكز حيوية ظلى النطاع الوطين واإلقليمي. مال سر  ورأس األ وف والربيقة واجدابيا وهون لتص

ولذا يعترب دوام التنمية   هذه املراكز العمرا ية ظلى مستوى ك ري من األهمية، واليت تقع    قاط 

مركزية ضمن مناطق التجمع اخلاعة بها، وتسها   وعل املراكز احلضرية   إقليمي طرابلس 

 رية ظلى املستوى الوطين.وبنغاز ، األمر الذ  يدظا الش كة احلض

مدينة  22إىل  2000مدينة   ظام  13من املتوقع أن تزداد أظداد املدن   إقليا خليج سر  من 

مة ظام ألف  س 717إىل  2000ألف  سمة ظام  333، وستزداد أظدد السكان فيها من 2020  ظام 

 % من جمموع سكان املدن   ال الد.8.4، وسيمالون حنو 2020

ئيس ركز الرلتوزظا  احلجمية للمدن   إقليا اخلليج إىل أن مدينة سر  ستشكل املتشري ا

 رب مدينتني  ابيا أكلتأدية الوظائف اخلدمية   اإلطار اإلقليمي، اليت ستمال إىل جا ب مدينة اجد

 ، متاالن2020ام ألف  سمة   ظ 170إقليا اخلليج، إذ من املتوقع أن ي لف ظدد سكان كٍل  منهما 

 62و ا إىل حنحنو  صف السكان احلضر فيه. إضافة إىل مدينة الربيقة اليت ينتير أن يصل حجمه

 ألف  سمة. 

ا إىل أربع ألف  سمة فيتوقع أن يصل ظدده 50-20أما فاة املدن اليت يرتاوح حجمها مابني 

، 2020م  ظاألف  سمة، متال حنو ُخمس مجلة مدن اإلقليا   151مدن، ي لف جمموع سكا ها حنو 

لربيقة ابيا واوهي: رأس األ وف، هون، جالو، الكفرة، وهذه املدن ستمال إىل جا ب مدينيت اجد

ألف  سمة،  20(. أما املدن اليت يقل حجمها ظن 41ارطة )خ -مراكز إقليمية فرظية   إقليا اخلليج

ألف  سمة،  160مدينة، وحبجا سكا ي يقدر جمموظه بنحو  15واليت يتوقع أن يصل ظددها إىل 

 هلا. فإ ها ستمال مراكز خدما  ووظائف حملية لسكا ها والتجمعا  السكا ية اجملاورة

التنافس  2020( الذ  ي ني خط توزع أحجام املدن   إقليا اخلليج   ظام 21ييهر الشكل )

  احلجا السكا ي بني مدينيت سر  واجدابيا، إال أن هذا الوضع سيتغري  تيجة ختلي مدينة 

ابيا ظن مكا تها األوىل   إقليا اخلليج لصاحل مدينة سر ، بفعل التطور والتغري السريع الذ  اجد

شهدته هذه األخرية مؤخرًا وحتوهلا من مدينة حملية إىل مركز حضر  إقليمي، فضاًل ظن موقعها 
                                                 

 .2000-1995قدر  بناًء ظلى متوسط معدال  منو أحجام مدن اإلقليا املسجلة   الفرتة  (*) 
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زارا ( اجلغرا  املتوسط بني مدينيت طرابلس وبنغاز ، واختاذها مقرًا للعديد من األما ا  )الو

 ومركزًا رئيسًا للخدما  والوظائف اإلدارية   ال الد. 

 ية ظشر املرت ة الاا ( أ ه من مدينة املرت ة الاالاة )الربيقة( وحتى مدينة21كما يشري الشكل )

التوزع  تقرت  من خط -ألف  سمة  60-15هي املدن اليت ترتاوح أحجامها مابني و -)بن جواد( 

باستاناء  -وهي  آالف  سمة ظن ذلك اخلط، 10ملدن اليت تقل أحجامها ظن املاالي، بينما ت تعد ا

نة وأبو جنيا ية ستضاف إىل مدن إقليا اخلليج، ومتالها مرادة والزويتيمراكز ظمرا  -مدينة تازربو

 وأجخرة وهراوة والوشكة وابوقرين وسلطان وبشر.

فاع آجا حبسب اظدة املرت ة واحل( توازن العمران احلضر    إقليا اخلليج وفقًا لق 21شكل )
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  مراتب املدن(.                           18املصدر: بيا ا  امللحق )

مرا ية اليت يزيد إىل أن أظداد املراكز الع 2020تشري تقديرا  أظداد السكان إقليا فزان لعام 

ألف  سمة،  552مدينة يقدر جمموع سكا ها بنحو  20آالف  سمة سيصل إىل  5كا ي ظن حجمها الس

ل الفرتة % خال3.2ألف  سمة، ومبعدل منو سنو  قدره  294حنو  2000بعد أن كان ظددها   ظام 

،  براك، أوبار وستمال مدينة س ها املركز الرئيس   هذا اإلقليا، بينما ستشكّّل مدن: 2000-2020

 ة.ألف  سم 100-50غا  مراكز إقليمية فرظية، حيث متال مدينة براك فاة احلجا مرزع، 
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قليا فزان أربع مدن، هي: أوبار ، مرزع، إدر ، ألف  سمة   إ 50-20متال فاة األحجام من 

% من السكان احلضر 22ألف  سمة، ستشكل ما  س ته  120الغريفة، ويقدر جمموع ظدد سكا ها بك 

مدينة، سي لف جمموع  14الف  سمة بك  20  اإلقليا. بينما يقدر ظدد املدن اليت يقل حجمها ظن 

من مجلة السكان احلضر   إقليا فزان، وهي % 27ألف  سمة، ستشكل ما  س ته  148سكا ها 

متال إىل جا ب مدينيت إدر  والغريفة مراكز حملية لتقديا الوظائف واخلدما    اإلقليا، 

 (.42خارطة ) -وذلك باستاناء مدينة غا  اليت متال مركز إقليمي فرظي

شكل  -2020كما تعكس العالقة بني مراتب املدن   إقليا فزان وآفاع أحجامها   ظام 

 الحنداراة األوىل   اإلقليا، اليت متالها مدينة س ها واليت تقع فوع خط  فوذ املدين -(22)

املراتب  دن ذا مة املدن   إقليا فزان، بينما ت دو املاحلجا ملنيو -املفرتض وفقًا لقاظدة املرت ة 

باستاناء ذلك واالي، توزع املالاا ية )براك( والرابعة )مرزع( والاا ية ظشر )برقن( قري ة من خط ال

عمرا ية راكز الفإن بقية مدن اإلقليا ستكون أظداد سكا ها أقل من األحجام اليت تضمن  ضج امل

 والتوازن احلضر    اإلقليا.

 سب آفاعحب( توازن العمران احلضر    إقليا فزان وفقًا لقاظدة املرت ة واحلجا 22شكل )

 .2020منوها لعام 
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 مراتب املدن(.                           19املصدر: بيا ا  امللحق )
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حل مشكال  تضخا املدن الكربى   لي يا جيب أال وتأسيسًا ظلى ما س ق تكن القول: إن 

يتا باالظتماد ظلى الضوابط اليت متنع منو هذه املدن أو ختفيض أظداد سكا ها من خالل احلد 

من حركة األفراد إليها، بل من األفضل أن تكون بطرع غري م اشرة اظتمادًا ظلى مدى توافر 

 و ذكر من تلك العوامل أو املقوما : مقوما  جذ  السكان إىل املدن املراد تنميتها،

ى ن هنا  ر: إذ يعّد النشاط الصناظي ظامل جذ  رئيس للسكان، وم العامل الصناظي -1

 شاء ش كا  إا، مال أ ه من الضرورة مبكان تقديا التسهيال  للمدن اليت يراد توجيه النمو إليه

املياه رباء وش كا  الكه الطرع واملواعال  الالزمة وتوفري أراضي ال ناء الرخيصة وتوفري

ة   ا  جديدوإظفاءها من الضرائب والرسوم اجلمركية....اخل، مقابل احلد من إ شاء عناظ

اظا  املدن الكربى أو حتى  قل بعض الصناظا  منها، وال خيفى أن الكاري من الصن

 االستهالكية اخلفيفة تكن  قلها حبرية تامة دون أية لاطر اقتصادية. 

ذلك جند أ ه من املفيد أن يسمح باستامار املوارد الط يعية وزيادة قيمتها املضافة إضافة إىل 

للنهوض باملناطق الداخلية، وحتسني وضعها االقتصاد  واالجتماظي وإجياد فرص ظمل 

تأثري هذا جديدة   تلك املناطق لتحقيق التوازن العمرا ي واالقتصاد ، ومن أبرز األمالة ظلى 

دن الربيقة ورأس األ وف والزويتينة النفطية اليت ارت ط  شوءها بإ تاج النفط وبداية العامل حمليًا م

تصديره، حيث بدأ  كموا ئ  فطية يتا ظن طريقها تصدير النفط اللييب إىل دول أوربا الغربية، 

، 1964، وميناء رأس األ وف 1962، وأ شئ ميناء السدرة ظام 1961فقد أ شئ ميناء الربيقة ظام 

1968اء الزويتينة ومين
، ثا من  وأع ح  مد ًا متكاملة. كما ىح  هذه املدن الصناظية (1)

اجلديدة بتنويع القاظدة االقتصادية، ومن هذا املنطلق شكّّل  اجملمعا  الصناظية الك رية 

  هذه املدن ظامل للتقليل من االظتماد ظلى  للصناظا  ال رتولية وال رتوكيماوية اليت أ شا 

الغاز الط يعي اخلام وزيادة القيمة املضافة هلما، وحتويلهما إىل منتجا  ذا  قيمة النفط و

تصديرية ظالية تفوع القيمة التصديرية للمواد اخلام. ظالوة ظلى أهميتها   بر امج إظادة 

توزيع السكان، وتوجيه الزيادة السكا ية إىل األقاليا األقل تطورًا بعد إ شاء مراكز للنمو فيها 

لها تلك املدن اجلديدة بوظائفها الصناظية واخلدمية ذا  الصلة، واليت أسهم    متا

التخفيف من حدة تيارا  اهلجرة املتجهة إىل املدن الرئيسة حباًا ظن فرص العمل، والتقليل 

من الفوارع اإلقليمية وتوزيع االستامارا  واأل شطة بني مناطق وأقاليا الدولة ظن طريق توفري 

الئا للتجديد احلضر  لل ؤر احلضرية اليت متالها املدن الصغرية اجملاورة للمدن املناخ امل

الصناظية، وتفعيل دور حماور التنمية العمرا ية ومسا دة األ شطة املرت طة باأل شطة الصناظية 

                                                 

 .707دراسة   اجلغرافيا، مرجع سابق، ص اجلماهريية:  شكر  غامن، النفط، ( 1)
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مبا يضمن زيادة مضاظف االستامار وحتقيق التنمية املستدامة، مما يعطي الفرعة جلذ  

 ة   املشاريع اخلدمية واإل تاجية.استامارا  جديد

ذ  ًا   ج: يؤد  العامل اإلدار    حاال  كارية دوراًً حاىالعامل اإلدار  واخلدمي -2

ه ها، وهذالسكان، فتحول املدينة إىل مركز إدار  جيذ  جمموظة ك رية من الوظائف إلي

السكان  زيد منجذ  اخلدما  واملرافق األخرى، مما يؤد  إىل جذ  املبدورها تسها   

ة ماتها اإلداري  تقسي واأل شطة اإل تاجية واخلدمية، وهلذا  رى من املفيد أن تعيد الدولة النير

ها اإلقليمية ، وتنميتومرافقها ومؤسساتها املختلفة إذا كا   تسعى إىل إظادة توزيع أحجام مد ها

ها، ووظائف وما  املدنوحتقيق توازن العمران احلضر  وحتسني الشكل اهلرمي املتدرج ملني

دينة مطور  من وتعطي مدينة سر  ماااًل جيدًا ظلى الدور الذ  يلع ه هذا العامل، واليت ت

يد من رًا للعدحملية عغرية إىل مركز إدار  إقليمي رئيس   فرتة وجيزة، بعد أن أع ح  مق

ناطق  منو امل األما ا    الدولة، وأع ح هلذه املدينة دورًا فعااًل كمركز خدمي أّسها 

 سكان إىلاحمليطة بها، حيث حتول  منطقة خليج سر  من امتداد عحراو  ش ه خالي من ال

 منطقة مأهولة.
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 النتائج واملقرتحا 

 النتائج:

للي يككة و  اخلتكام يضكع ال حككث خالعكته الككيت تتنكاول تطكور ظككاهرتي منكو أحجككام املكدن ا       

 ليت توعل إليها:وتوزظاتها املكا ية، باستعراٍض ألها النتائج ا

ار حضكارا   ام وازدهك : ت اين  املدن اللي ية   تاريخ  شأتها، حيث يرجع بعضها إىل فكرتة قيك  أواًل

خالل فرتة ازدهكار   سنة، ومن أمالتها تلك املدن اليت أ شا  2800ال حر املتوسط، منذ ما يزيد ظن 

ليهكا املكدن   ظ أطلق ة ول دة اليتاحلضارة الفينيقية ظلى الساحل اللييب الغربي، مال طرابلس وعربات

ما تعكود   حرية. كالاالث، إضافة إىل العديد من املدن اليت مال  حمطا  خلدمة خطوط املالحة ال

ليكه  ظ الذ  أطلقوا  شأة بعض املدن إىل فرتة احلكا اإلغريقي إلقليا اجل ل األخضر وسهل بنغاز ،

، وهكي:  اإلقلكيا  دن الكيت أ شكا    هكذا   إقليا بنتكابوليس، أو إقلكيا املكدن اخلمكس،  سك ة إىل املك      

س بطولومكاي وايوسربيدس )بنغاز (، وقورينا )شكحا (، وتكوخرية )تكوكرة(، وأبولو يكا )سوسكة(،      

ومكا ي    حلكا الرا)طلمياة(. ظالوة ظلى تلك املدن واملستوطنا  اليت تعود    شأتها إىل فرتة 

وازدهارهكا   القتصكاد  يكة وتطورهكا وا تعاشكها ا   لي يا، الذ  تال بداية التوسع    شكوء املكدن اللي   

حاتها، توسكع مسكا  والعمرا ي ورخاؤها االجتماظي، مما أسها   رفع شأ ها وازدياد أظداد سككا ها  

الصكحراء،   بأظماع اإضافة إىل اهتمام الرومان مبّد ش كا  الطرع، مما مكّّنها من توسيع اتصاالته

مباابكة   لكيت كا ك   اخليكة، وأ شكأوا العديكد مكن املكدن ا     حيث وعل النفوذ الروما ي إىل املناطق الد

 اجل كل  معسكرا  أو قالع وحصون ظلى حدود إمرباطكوريتها، ماكل تلكك املكدن الكيت أ شكا         

 مكا  ألخكرى إىل االغربي وجنو  اجل ل األخضر وخليج سر . بينما يعود  شوء بعض املدن اللي ية 

حلية إىل اطق السكا مراكز الاقكل احلضكر  مكن املنك     بعد الفتوحا  اإلسالمية، وما أظق ها من ا تقال

ل ال حريكة،  ن السكواح ظك املناطق الداخلية ت عًا لرتكز وجود العر    املواقع االسكرتاتيجية بعيكدًا   

الل فكرتة  خك يطالية ومن أمالتها مدن اجدابيا واملرج وزويلة وجالو وودان. كما أسهم  احلكومة اإل

اريخ تك ملكدن    مرا ية وقكرى زراظيكة مالك   كوى للعديكد مكن ا      استعمارها للي يا    شأة مراكز ظ

ومسكة   واألبكرع  الحق، ومن أمالتهكا القكره بكوللي وقصكر األخيكار والزهكراء والناعكرية والعزيزيكة        

ريككق هرها الطوالعويليكة، إضككافة إىل إسكهامها    شككوء شك كة الطككرع املع كدة   لي يككا ومكن أشكك     

جكع إىل  ملكدن فرت اط العديكد مكن املكدن اللي يكة. أمكا أحكدث       الساحلي اليت لع   دورًا مهمًا   رب

ول، دير الك رت النصف الاا ي من القرن العشرين، وخباعة تلك الكيت ارت طك  بإ تكاج وتصكنيع وتصك     

 السيما تلك اليت أ شا    خليج سر .
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نشكأة،  لتكك ال  الئمة شرية املارت ط  شوء املدن اللي ية بتوافر العديد من املقوما  الط يعية وال :ثا يًا

ا ىكح  ممك ملتوسكط،  اومن أمالتها املوقع اجلغرا  لألراضي اللي ية ظلى السواحل اجلنوبية لل حكر  

وقكع  د لعكب امل بتأثرها م اشرة باحلضارا  اليت شهدتها منطقة حوض ال حر األبيض املتوسط. وقك 

 املنكاطق  للي يكة   اظلى السواحل ال حرية أو بالقر  منها دورًا مهمكًا    شكأة العديكد مكن املكدن      

ملتوسكط  ال حكر ا  الساحلية، كو ها مناطَق جذٍ  وتركز للسكان. كما أن موقع لي يا بني دول حكوض 

قكة  نكو  ومنط والدول الواقعة جنو  الصحراء ووسط أفريقيا جعلها حلقة وعل بكني الشكمال واجل  

دهارهكا.  ي يكة واز اللرئيسة لع ور خطوط اارة القوافل الصحراوية، مما أسها    شأة بعض املكدن  

طك  مواقكع   يكث ارت  حبكما لعب ظامل املوارد املائية دورًا حاىًا   ظهور و شوء املكدن اللي يكة،   

الذ  لع تكه   ىل الدورإ شوء تلك املدن باألماكن اليت تتصف بوفرة مواردها املائية وتعددها. إضافة 

خطكوط   قر  منهكا ر ظربها أو بالش كا  الطرع، حيث ارت ط  أماكن  شوء املدن باملواقع اليت مت

ا  دمكة شك ك  النقل وتتعدد اااهاتها وتزداد كاافتها و شاطها، حيكث قامك  بعكض تلكك املكدن خل     

ة، أو ظنكد  ئ ال حريك خطوط النقل بأ واظها، مالما هي احلال   املدن اليت قام  ظند مواضع املوا 

  قاط ظ ور طرع القوافل.

ملكدن، وهكي   ة تلكك ا ثة دوافع أساسية كا   ال اظكث وراء  شكأ  كما ارت ط  شوء املدن اللي ية باال

 -رتاتيجيسك والكدافع اال  الدافع االقتصاد ، مال تلك املدن ارت ط  شوءها بازدهار التجارة وا تعاشها،

ة والتحكا، ط للسيطرالسياسي، ومتالها املدن اليت تعود  شأتها كمراكز دفاظية وقالع ظسكرية و قا

حتولك  إىل   ديين، ثكا سيما تلك املدن اليت ارت ط   شأتها بتأثري العامكل الك  والدافع االجتماظي، ال

 مدن تضطلع بوظيفة احلكا واإلدارة.

 أشار  دراسة تطور أحجام املدن اللي ية إىل اآلتي: :ثالاًا

مهكا  و أحجامنك تعرض  املدن اللي ية ق ل النصف الاا ي من القكرن العشكرين إىل تذبكذبا        -1

فكرتا    بعض الالتارخيية والسياسية اليت تعرض  هلا ال الد، حيث شهد   ارت ط  باألحداث 

 ية أو   السككا منوًا  س يًا، و  فرتا  أخرى تعرض  الخنفاٍض   ظدد سكا ها بس ب اهلجرا

دايكة الفعليكة   ا   ال ك تيجة الغزو واحلرو  واألوباة، أو تدهور أ شطتها االقتصادية، وهلذا فقد 

ام ظك دن     لي يا مع منتصف القرن العشرين، حيث بلف ظدد سككان املك   لنمو أحجام املدن

آالف  5ألف  سمة يتوزظون بني تسع مكدن يزيكد ظكدد سككان ككٍل منهكا ظكن         270حنو  1954

 %.25 سمة، وبلغ   س ة التمدن حنو 

% من جمموع سككان الك الد، حيكث زاد ظكدد املكدن      40إىل  1964ارتفع   س ة التمدن   ظام  -2

، وتزايد  أظداد السككان  1964-1954% خالل الفرتة 88مدينة، وبنس ة زيادة بلغ   17ية إىل اللي 

%، بينمكا بلكف معكدل منكو إمجكالي      8.7املد يني خالل الفرتة املذكورة مبعكدل منكو سكنو  بلكف     

 -%0.7%. وسجل  املدن اللي ية خالل هكذه الفكرتة معكدال  منكو تراوحك  مكا بكني        3.7السكان 
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% 7.2و %8.6دينيت طرابلس وبنغاز  منوًا سريعًا لسكا هما بلف معدلكه السكنو    %، وسجل  م12

% مكن سككان املكدن    70ظلى التوالي، مما ترتب ظليه أن شككل   سك ة سككان املكدينتني حنكو      

 .1964اللي ية   ظام 

، وهكو   1973-1964سجل معدل النمو احلضر    لي يا أظلى مسكتوياته خكالل الفكرتة مكا بكني       -3

 ري إىل أن مقكدار ألف  سمة، مما يشك 1.344ويًا، حيث ارتفع ظدد سكان املدن اللي ية إىل % سن8.9

ملكدن اللي يكة مكن    ألف  سمة خالل الفرتة املذكورة. كما تضاظف ظكدد ا  80الزيادة السنوية بلف 

منو مرتفعكة   %، وسّجل  العديد من املدن معدال 112مدينة، وبنس ة زيادة  36مدينة إىل  17

س يت طكرابل املعدل الذ  سّجله منو السكان احلضكر   الك الد، بينمكا سكجل  مكدين     تزيد ظن 

 % ظلى التوالي.6.1% و7.2وبنغاز  معدل منو بلف 

، ومبعكدل  مليكون  سكمة   1.4مبقكدار   1984-1973زاد  أظداد سكان املدن اللي ية خالل الفكرتة   -4

أظداد املكدن   ما أضيف  إىل% من مجلة سكان ال الد، ك75%، بلغ   س ة التمدن 6.7منو سجّل 

وهكا  من، وت اينك  معكدال    1984مدينكة   ظكام    61مدينة، حيث بلف جمموع تلك املدن  25

عدال  منو م% كما سجل  العديد من املدن 20السكا ي، وقد سّجل أظالها   مدينة عرمان 

 طرابلس نيتا مديمرتفعة، ويرجع ذلك إىل النمو االقتصاد  الذ  شهدته أقاليا تلك املدن. أم

 % ظلى التوالي.5.9%، 4.5وبنغاز  فقد بلف معدل منوهما 

عل   سك ة  %، حيث و3.7منوًا منخفضًا للسكان احلضر   لي يا إىل  1995-1984شهد  الفرتة  -5

مة يتوزظكون  مليكون  سك   4.11% ظندما بلف سكان املدن اللي ية حنكو  86إىل  1995التمدن   ظام 

مع مطلكع   املدن فيها توسع القاظدة احلضرية   لي يا، وتزايد أظدادمدينة، مما يشري إىل  83بني 

مدينكة   و  لسككان ظقد الاما ينيا  من القرن العشرين، وي دو ذلك   اخنفاض معدل النمو السكن 

 %.2.5%، و  بنغاز  إىل 1.6طرابلس إىل 

إىل  1995-1954لفكرتة  : أظهر  الدراسة منو أظداد املدن اللي ية حسب الفاا  احلجمية خكالل ا رابعًا

اضطراد منكو تلكك الفاكا ، واخللكل   املرت يكة احلجميكة، السكيما خبصكوص فقكدان الفاكا  ذا            

 1970األحجام املتوسطة   بدايا  هكذه الفكرتة، ولككن بكدأ اال تيكام   تكوزع املراتكب بعكد ظكام          

ة األحجكام. ففكي الفكرتة     تيجة النمو الذ  شهدته فاة املدن متوسط 1984وترسخ هذا االااه بعد ظام 

 25مدينة، ثكا بلكف ظكددها     14مدن إىل  7ألف  سمة من  20-5زاد ظدد املدن   الفاة  1954-1964

. أما فاة املدن اليت ترتاوح ما بكني  1995مدينة   ظام  51و، 1984مدينة   ظام  39و، 1973  ظام 

، ووعكل  1973مدن   ظام  9إىل  1964ألف  سمة فقد زاد ظددها من مدينة واحدة   ظام  20-50

. بينما زاد ظدد املدن متوسكطة األحجكام   1995مدينة   ظام  14، ثا إىل 1984مدينة   ظام  13إىل 
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. كمكا منك  املكدن    1995-1954مدينكة خكالل الفكرتة     12ألف  سمة( من مدينة واحدة إىل  50-100)

، منهكا مكدينتان   1995مكدن ظكام    6 إىل 1954ألف  سمة من مدينة واحدة   ظام  100اليت تزيد ظن 

 ألف  سمة، وهما طرابلس وبنغاز . 500يزيد حجمهما ظن 

بنغكاز  ظلكى   رابلس وط: أكد  الدراسة أن النيام اهلرمي للمدن   لي يا متيز بسيطرة مدينيت خامسًا

شكار  ذ  أاحلجا الك  -، ي دو ذلك من تط يق قاظدة املرت ة 1973-1954بقية املدن اللي ية خالل الفرتة 

ذه هك لذ   اد  به كا   تلك املنيومة ذا  توزع خطي ي تعد ظن التوزع املاالي ا 1954إىل أ ه ظام 

 ملكدن. كمكا يشكري   بقيكة ا  القاظدة ،  تيجة اهليمنة املفرطة اليت مالتها طرابلس وبنغاز ، وقزمية أحجام

ي يككا لاحلضكر     إىل اسكتمرار اخكتالل النيكام     1973، 1964خكط تكوزع أحجكام املكدن   ظككامي     

ة ومرات هكا،  اللي يك  واااهه إىل املزيد من االحنراف السالب ظن اخلط املستقيا لتوزع أحجام املكدن 

نمويككة را  التوزيككادة سككيطرة مدينككة طككرابلس ظلككى اهليكككل العمرا ككي اللككييب  تيجككة تركككز االسككتاما

دة أظكداد  لكب زيكا  عكين أن أغ ومؤسسا  الدولة فيها، وحرمان املدن األعغر من النمو الط يعي، ممكا ي 

أ كه ومكع بدايكة     مالته الزيادة   أظداد سككان مدينكة طكرابلس، إال    1973-1954السكان خالل الفرتة 

  لتفكاو   االاما ينيا  حدث  تغكريا    النيكام احلضكر  اللكييب أسكهم    التقليكل مكن حكدة         

وزع لكك مكن تك   بلس، وي كدو ذ أحجام املدن والتخفيف من شدة اهليمنة اليت اتصكف  بهكا مدينكة طكرا    

ط التكوزع  خك الكذ  يأخكذ اااهكًا يقكرت  مكن       1995-1984أحجام املدن اللي ية ومرات ها   ظكامي  

 املاالي.

رت ط تطور أحجام املدن اللي ية وتفاو  معكدال  منوهكا جبملكة مكن العوامكل املت اينكة         ا :سادسًا

 تأثرياتها، منها:  

زيادة الط يعية للسكان مكن جهكة، وهجكرة السككان مكن جهكة       العامل الدتوغرا  الذ  يرت ط بال -1

ثا ية، حيث أشار  كل الدالئل إىل التطور الذ  شهدته الزيادة الط يعية لسكان الك الد، الكذ  بلكف    

، والذ  يرجع بالدرجة األوىل إىل االخنفاض السريع   معكدال  الوفيكا    1984%   ظام 3.7

   7 األلكف إىل    28ظي والصكحي، الكذ  اخنفكض مكن     املرت ط بالتطور االقتصاد  واالجتما

مع استمرار ارتفاع معدال  املواليد حتى منتصكف التسكعينيا     2000-1960األلف خالل الفرتة 

من القرن العشرين. غري أن منو املدن اللي ية ال يقتصر ظلكى الزيكادة الط يعيكة بكل ككان للكهجرة       

ل  اهلجرة اخلارجيكة واهلجكرة الداخليكة، حيكث مالك       دورًا جليًا   ت اين ذلك النمو، واليت مش

األوىل اهلجرة املعاكسة آلالف اللي يني الذين تركوا ال الد   أوقا  سابقة ألسك ا  اقتصكادية أو   

سياسية، والذين استقروا   طرابلس وبنغاز ، إضكافة إىل هجكرة العمالكة العربيكة واألجن يكة إىل      

، والذين توجهوا للعمل   املدن اليت توطن  فيها املشكاريع  لي يا بعد حتسن ظروفها االقتصادية

االقتصادية والتنموية. أما الدور األساس   ت اين معدال  النمو السكا ي بني املكدن اللي يكة فقكد    
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لع ه ظامل اهلجرة الداخلية بني مناطق ال الد وأقاليمها، اليت بكد  ظلكى شككل هجكرة ريفيكة إىل      

دايتها إىل املكدن الرئيسكة  تيجكة ترككز املنشكت  الصكناظية والتجاريكة        املدن، واليت ااه    ب

واملراكز اخلدمية وتوافر جماال  العمل فيها، حيث استق ل  طرابلس وبنغاز  مكا يقكر  ثالثكة    

، أما باقي حمافيكا  الك الد فقكد اتصكف  مبعكدال  سكال ة       1964أرباع  اهلجرة الداخلية   ظام 

استيعا  مدينيت طرابلس وبنغاز  لنحو ثلاكي الزيكادة   السككان     لصا  اهلجرة، وهو ما يفسر

، مما زاد من تفوقهما احلجمي ظلكى بقيكة املكدن األخكرى. إال أن     1973-1954احلضر   الفرتة 

خطط التنمية املكا ية وإظطاء األولوية للمناطق األقل منوًا   الفكرتا  الالحقكة أحكدث تغكريا      

حجمهكا، متالك    التقليكل مكن حجكا اهلجكرة إىل املراككز        جوهرية   اااهكا  اهلجكرة و  

احلضرية الك رية، بل تغري اااه تلك اهلجرة وحتوهلا إىل هجكرة معاكسكة وخباعكة إىل املكدن     

ذا  األحجام املتوسطة، حيث إمكا ا  النمو قائمة وممكنة بدًء من منتصكف الاما ينيكا ، حيكث    

اااهًا موج ًا   العديكد مكن املنكاطق     1995-1984سجل ميزان اهلجرة اليت مت  خالل الفرتة 

واألقاليا اليت كا   توعف ظلى أ ها مناطق طاردة للسكان، واليت شهد  منكوًا وتطكورًا ملكد ها،    

مقابل تغري اااه عا  اهلجرة    طرابلس وبنغكاز ، اللكتني فقكدتا جكزًء مكن سككا هما ممكن        

لية )هجرة معاكسة(. مما أسها   منو أحجكام  هاجروا إليهما   وق  سابق إىل مناطقها األع

 العديد من املدن املتوسطة والصغرية.

اًل مكن  ينية ظكام مّال ظامل إظادة تصنيف بعض التجمعا  السكا ية ومنحها عفة التجمعا  املد  -2

اد يكادة أظكد  زظوامل منو أحجام املدن خباعكة، وظمليكة التمكدن   الك الد ظامكة، ويؤككد ذلكك        

-1984الفكرتة   ة و س تها إىل إمجكالي التجمعكا  العمرا يكة   الك الد خكالل     التجمعا  احلضري

التجمعكا    امعًا حضريًا، مما أدى إىل ارتفاع  س ة تلك 383إىل  288، حيث زاد  من 1995

ًا ظمرا يكًا  امعك  667% من إمجالي ظدد التجمعكا  العمرا يكة   لي يكا ال كالف     58% إىل 40من 

 خالل الفرتة ذاتها.

اظة فيت الصككنط التطككور الككذ  شككهدته أحجككام املككدن اللي يككة بتطككور وظائفهككا، السككيما وظككيارتكك  -3

دد ظكك% مككن إمجكالي  5.4واخلكدما ، حيكث ارتفعكك   سك ة العكاملني   القطككاع الصكناظي مكن       

ميكة الصكناظية   ،  تيجكة اهتمكام الدولكة بالتن   2001%   ظكام  10إىل  1980العاملني فيهكا   ظكام   

  شكاط   لعكاملني  اتيجيا  اخلطط والربامج اإلمنائيكة، كمكا زاد   سك ة ا   وجعلها   مقدمة اسرت

لكب املكدن   ، مما يشري إىل ارت اط تطور أغ2001-1964% خالل الفرتة 65% إىل 44اخلدما  من 

 اللي ية ومنوها بتطور هاتني الوظيفتني.

بكالنير إىل أن زيكادة   كما ارت ط منو بعض املدن اللي ية السيما الك رية منها بأحجام تلك املكدن،   -4

حجا املدينة يصاح ه ظادة اضطراد   منكو تلكك األحجكام، ويصك ح حجكا املدينكة هكو مكربر         
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منوها وتطورها )ا طالقًا من مقولة احلجا يولد احلجا( حيث ترت ط اإلمكا ا  املستق لية لنمكو  

لتزايكد السكنو    أحجام املدن اللي ية بدرجة استقطابها احلضر ، وي دو ذلك   ت اين متوسطا  ا

لسكان تلك املدن ت عًا للحجا السكا ي لكل منها. كمكا ت كدو املكدن الككربى أكاكر قكدرة ظلكى        

النمو االقتصاد ، حيث أشار توزع اإليرادا  احمللية   املدن اللي ية و س تها من  فقكا  التنميكة   

ية   مدينة طكرابلس،  % من ميزا ية التنم56إىل ارتفاع الناتج احمللي إىل أكار من  2001  ظام 

% 11%، بينما سجل  املدن الصغرية  س ة تراوحك  مكا بكني    40وبلف   مدينة بنغاز  ومصراتة 

-20.% 

المركزيكة  سياسة الوإن العامل احلاسا   ارتفاع مستوى التحضر   لي يا هو العامل االقتصاد   -5

ذ  ظمكل ظلكى   دار  الك لعامكل اإل   توزيع املشاريع اإلمنائية والتقليل من الفكوارع اإلقليميكة، وا  

يكة  ط التنموترقية ظدد من املراكز لتكون أقطكا  للتنميكة، حيكث بكدأ  الدولكة   وضكع اخلطك       

راككز  دن وامللتطوير املراكز احلضرية من لتلف األحجام والتخفيف من حدة اهلجكرة إىل املك  

 ة احلجكا غريالك رية ظن طريق تكوفري األسك ا  املشكجعة ظلكى تنميكة املراككز املتوسكطة وعك        

 عينيا ، نتصف السك ملضمان تنمية اجتماظية واقتصادية شاملة ومتواز ة   ظموم ال الد بدأ  مع 

أقكاليا   لسككان   واتضح  مالمح تلك السياسة من خالل املقار ة بني اإل فاع التنمو  وتكوزع ا 

النفقاتككا  والككيت تشككري إىل التككوازن   توزيككع االسككتامارا   2001-1993الدولككة خككالل الفككرتة 

لكة لتنيكيا   تهكا الدو التنموية مع األحجام السكا ية، إضافة إىل سياسة التخطكيط احلضكر  إىل ات ع  

الكذ  شكهدته    ه التطكور األ شطة االقتصادية واملرافق اخلدمية   املدن، األمر الذ  كان من  تائجك 

هكة ثا يكة،    ي مكن ج ااملدن اللي ية من لتلف األحجام من  احية، وزيادة ا تشارها وتوزظهكا املكك  

ملكدن  الة سكان وي دو ذلك   اهل وط املستمر    س ة سكان مدينيت طرابلس وبنغاز  إىل مج

اظدة الزيكادة  ، كما يؤكد ظلى ذلك اتساع ق1995%   ظام 42إىل  1954%   ظام 74اللي ية من 

 ة مكدينيت  فكاض  سك  خنالكلية لسكان املدن اللي ية وتوزظها ظلى أظداد متنامية من املدن مقابكل ا 

 1964 - 1954% خكالل الفكرتة   60طرابلس وبنغاز  من مقدار تلك الزيادة، حيث اخنفض  مكن  

 . 1995-1984% خالل الفرتة 25إىل أقل من 

 أثكر     عوامكل الكيت  أوضح  الدراسة ارت اط التوزع املكا ي للمدن اللي ية بالعديكد مكن ال   :سابعًا

 ن وت اظدها وعفا  مواقعها، متال   :رسا الصورة العامة لتوزع تلك املد

مياهر السطح، حيث لع   السهول الساحلية دورًا مهمًا   حتديد منط توزع املكدن   لي يكا،    -1

وهلذا يالحظ أن تلك املدن تيهر تركزًا أكار   مناطق السهول السكاحلية مقار كة بغريهكا مكن     

داد املكدن اللي يكة، ويزيكد مكن     % مكن مجلكة أظك   45النطاقا  التضاريسية األخرى، حيث يرتكز 

أهمية هذه السهول أن أغلب املدن الواقعة ضمنها هي أكرب مدن ال الد حجمًا وأكارهكا أهميكة،   
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% من مجلة السكان احلضر. ويعترب سهل اجلفارة أها تلك السهول فهكو  77حيث يقطنها حنو 

اجل ليكة أثرهكا   حتديكد    أكار مناطق ال الد كاافًة سكا ية وتركزًا للمدن. كما لع ك  املواقكع   

مواقع العديد من املدن اللي ية واختيار مواضكعها   اجل كل األخضكر واجل كل الغربكي، حيكث       

يأخذ امليهر العام لتوزع املدن ضمن احملور اجل لكي الشككل الشكريطي مكع امتكداد احلكواف       

ن األراضي % م90اجل لية. كما ارت ط توزع املدن اللي ية ضمن اهلام  الصحراو  الذ  يشكل 

اللي ية مبنكاطق الواحكا  الكيت تيهكر   املنخفضكا  واألحكواض الصكحراوية لوجكود امليكاه          

اجلوفية بالقر  من سكطح األرض، ومكن أمالتهكا املكدن الكيت تنتشكر   شكريط املنخفضكا          

الشمالية و  حوض فزان الذ  يضا العديد من الواحا  اليت تتوزع بشكل طكولي مكع امتكداد    

 جافة، وهي: واد  الشاطئ وواد  احلياة وواد  احلفرة وواد  حكمة.أربعة أودية 

ي، السكيما  املككا   مّال املناخ أحد الضوابط الرئيسة احملكددة ال تشكار املكدن اللي يكة وتوزظهكا      -2

أساسكية    ضكوابط ظنصر  احلرارة والتهطال، فدرجا  احلرارة وت ايناتها ومعدال  اهلطالن تعّد

ة   القسكا  ة اجلافن   لي يا، بالنير إىل سيادة اليروف الصحراويال تشار السكان وتوزع املد

ألبكيض  األظيا من األراضكي اللي يكة. يسكتانى مكن ذلكك شكريط ضكيق مكواز  لسكاحل ال حكر ا          

لكيت تقكع   لشرقي اااملتوسط وأجزاء من املناطق اجل لية الواقعة   مشال غر  ال الد ومشاهلا 

هو يضكا  همية، فأشر ضمنه معيا املدن اللي ية وأكارها حت  تأثري املناخ املتوسطي الذ  تنت

 ظكام  % مكن جممكوع سككا ها     80% من جمموع أظداد املكدن   الك الد، وحنكو    54أكار من 

ينحصكر  ووتقل أظداد املكدن مكع زيكادة درجكة القاريكة وال عكد ظكن السكواحل ال حريكة           2000

ن سكطح  مك امليكاه اجلوفيكة    وجودها   مناطق الواحكا  وبطكون األوديكة، حيكث تقكرت  فيهكا      

ها   ن وتوضكع األرض، ولذا فقد شكّّل ظامل املوارد املائية العامكل احلاسكا   تواجكد املكد    

 كا كا  املائيكة  ة واإلمالنطاع الصحراو ،  تيجة للعالقة االرت اطية بني مواضع  شأة املدن اللي ي

 % منها ظلى املياه اجلوفية.95اليت اظتمد 

 تاجيكة  رتها اإلوزع املككا ي للمكدن اللي يكة ودرجكة خصكوبة الرتبكة وقكد       لوحظ االرت اط بني الت -3

د ار أجكزاء الك ال  ها، فكأك ا طالقًا من كون الرتبة اخلص ة تعّد ظاماًل جاذبًا للسكان وارتفاع كاكافت 

خصكب  أى أ هكا  كاافة   أظداد املدن ومنو أحجامها تقع ضمن املناطق اليت تصنف تربتها ظل

تحويكل  عكدال  ل ضلها   قدرتها اإل تاجية، ويؤكد ظلى ذلكك أن أظلكى م  األراضي الزراظية وأف

مكا كا   األراضي لالستخدام احلضر  كا ك    املنكاطق الكيت متتلكك أظلكى مسكتوى مكن اإل       

 الزراظية.

ظلى الرغا من األهمية والدور األسكاس الكذ  لع تكه العوامكل الط يعيكة وتأثريهكا   توزظكا          -4

اليا ال الد، إال أ ه جيب ظدم إغفال الكدور الكذ  لع تكه وال تكزال     السكان وتركزا  املدن   أق

تلع ه العوامل ال شرية واالقتصادية   ارتفاع الكاافكة السككا ية وزيكادة أظكداد املكدن وحتديكد       
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مواقعهككا، و قصككد بالعوامككل ال شككرية هنككا ميككاهر النشككاط ال شككر    اجملككاال  االقتصككادية  

أحد تلك العوامل اليت حتدد وتضك ط مواقكع املكدن اللي يكة،      واالجتماظية، وتعد ش كا  النقل

فكاريًا ما ترت ط حياة املدينة ومنوهكا بالشك كا  الكيت تربطهكا بإقليمهكا، وبغريهكا مكن املكدن         

ا طالقًا من التكأثري املت كادل    -السيما تلك اليت تقع ظلى حماور مهمة لش كا  النقل -األخرى

ر املدن اللي يكة، ويؤككد ذلكك التطكور الكذ  شكهدته شك كة        بني تطور ش كا  النقل الرب  وتطو

ككا   ظكام    25485إىل  1960كا   ظكام   3300الطرع الربية   لي يا اليت زاد  أطواهلا من 

، مما زاد من درجة االتصال واالرت اط بكني املراككز العمرا يكة، وأسكها    شكاط حرككة       2000

 ها ومنو أحجامها.التمدن وتوزظا  املدن اللي ية وتزايد أظداد

والكيت   تصكادية، كما مشل  تلك العوامل أيضًا املوارد االقتصادية، وما عكاح ها مكن أ شكطة اق    -5

صككادية ة االقتلع ك  دورًا مهمككًا   تككوزع املككدن ومنوهككا ت عككًا لتككوزع تلككك املككوارد واأل شككط 

حكدث   فطف الكن وإمكا ا  التنمية اليت متنحها تسهيال  وامتيازا  تكدظا منوهكا، ف عكد اكتشكا    

يكدًا بتنميكة   ًا متزاتطور اقتصاد  وتغري جذر    اقتصاد ال الد ومسارها التنمو  عاح ه اهتمام

ورة ثكر   عك  أاملناطق الداخلية والواحا  الصحراوية واملنطقة الساحلية خللكيج سكر ، ممكا    

 . الدستوى الالتوزع اجلغرا  لسكان لي يا وتوزع املدن وأحجام ووظائف هذه املدن ظلى م

ملدن، ذلكك  اطور تلك لع   ىا  مواقع املدن اللي ية وخصائصها دورًا مهمًا   إمكا ا  ت :ثامنًا

كلما تعكدد   فوذها، ف ألن حياة املدينة ومنوها تعتمد ظلى العالقا  اليت تربطها بإقليمها ومناطق 

هكا،  ال  فوذجمك ميزا  موقع املدينة وتنوظ  ىاته كلما زاد  أهميتها وتعدد  وظائفهكا واتسكع   

ع ر    املواقك شأ  وتطو وهلذا فقد ت اين  أهمية املدن اللي ية ت عًا ألمناط مواقعها، فاملدن اليت 

 ة، الكيت شككّّل  اهلامشي العقدية واملركزية كا   أكار ازدهارًا وأهمية من تلك اليت  شأ    املواقع

 تطرف مواقعها ظامل إضعاف ألهميتها وعغر أحجامها.

  دراسة أمناط توزع املدن اللي ية أ ها تندرج حت  منطني رئيسني، هما منكط التكوزع   أظهر :تاسعًا

املتقار  ومنط التوزع املت اظد، فمن خالل استخدام بعكض املؤشكرا  اإلحصكائية اتضكح أن ذلكك      

التوزع تيل إىل الرتكز الشديد   مناطق حمددة،  تيجكة ارت كاط تكوزع املكدن بكاليروف الط يعيكة       

ملي املناخ واملوارد املائية اليت حصر  العمران اللكييب   الشكريط السكاحلي وحتديكدًا     السيما ظا

( اليت 422  منطقيت مشال غر  ال الد ومشاهلا الشرقي، وي دو ذلك من ارتفاع قيمة مربع كا  )

تعكس مال ذلك الرتكز، كما أكد ظلى ذلك أيضًا مؤشر اجلار األقر  ملنيومة املدن اللي ية الكذ   

، الذ  يدل ظلى أن املدن اللي ية تأخذ منطًا توزظيًا متقاربًا تيل إلي الرتكز، غري أن قيمكة  0.91لف ب

مؤشر اجلار األقر  دل  ظلى وجود ت اين   ط يعة توزع املدن   أقاليا ال الد الرئيسة األربعكة:  

 1.23يمكة املؤشكر   ففي إقليا اخلليج أخذ توزع العمران املكديين منطكًا مت اظكدًا ، حيكث سكجل  ق     
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 تيجة لتشت  املدن   هذا اإلقليا بس ب سيادة اليروف الصحراوية اجلافة   ككل أجزائكه، حيكث    

تتوزع مد ه ضمن ثالثة  طاقا ، وهي: النطاع الساحلي الذ  تتد مكن مدينكة سكر  غربكًا وحتكى      

كا، ويقكع النطكاع    100كا، وي لف متوسط املسافة بني مدن اإلقليا  400مدينة اجدابيا شرقًا ملسافة 

الاا ي   حوض اجلفرة، ويشكمل النطكاع الاالكث واحكا  جكالو وأوجلكة والكفكرة. أمكا   إقلكيا          

ظلى التوالي، ممكا يكدل ظلكى أن     0.90،  0.94، 1.1طرابلس وبنغاز  وفزان فقد بلغ  قيمة املؤشر 

ا حكول مكدن طكرابلس    توزع املدن يأخذ منطًا متقاربكًا تيكل إىل الرتككز  تيجكة ترككز املكدن فيهك       

وال يضاء وس ها. إال أن التدقيق   منط التوزع   هذه األقاليا الاالثة يالحظ ظهكور أمنكاٍط فرظيكة،    

إذ تكن مالحية النمط الشريطي املكواز  لسكاحل ال حكر وقمكا املرتفعكا  ومكع امتكداد الطكرع         

سكني، أحكدهما حمكور    الرئيسة وحماورها   إقليا طرابلس، حيث يأخذ توزع املكدن حمكورين رئي  

كا من مدينة تاورغاء شرقًا وحتى زلطن قر  احلكدود اللي يكة    370ساحلي تتد ملسافة تصل إىل 

كا، وتتد احملور الاا ي مكع امتكداد سلسكلة اجل كل الغربكي مكن        20التو سية وبعرض ال يزيد ظن 

ككا   350ة مدينة اخلمكس   الشكمال الشكرقي وحتكى مدينكة  كالو    اجلنكو  الغربكي وملسكاف         

 كا. 10وبعرض ال يزيد ظن 

كا،  640سافة ملكما يأخذ توزع املدن   إقليا بنغاز  حمورين تتدان مبوازاة ساحل ال حر 

تقاربكة  مدو مد كه  األول تتد من مدينة قميكنس غربكًا إىل مدينكة أم الكرزم قكر  خلكيج ال م كة، وت ك        

 احلكدود اللي يكة   يج ال م كة غربكًا وحتكى   كا، وتتد الشريط الاا ي مكن خلك   30ومبتوسط مسافة بينية 

 كا. 135املصرية شرقًا، وتأخذ مد ه منطًا مت اظدًا ومبتوسط مسافة تصل إىل 

ال أ ه تتد لعام، إاو  إقليا فزان يأخذ توزع املدن منطًا مندجمًا حول مدينة س ها   ميهره 

ئ ي واد  الشكاط ليا، وهك   هذا اإلق امتدادًا طوليًا ظلى شكل ثالثة أشرطة مع امتداد األودية اجلافة

 200اة ملسكافة  كا وتتد الشريط الاكا ي مكع واد  احليك    175املمتد من الغر  إىل الشرع ملسافة 

 كا. 260كا، أما الشريط الاالث فيمتد مع واد  احلفرة ملسافة 

دن أقكل   املنكاطق   ارت ط الت اظد بني املدن اللي ية وكاافتها بكاافة السكان، فالت اظد بني امل: ظاشرًا

فقكد اتضكح   ، ذا  الكاافة السكا ية العالية مقار ة باملناطق الداخلية ذا  الكاافة السكا ية املنخفضكة 

كا ظلكى التكوالي مكن     84وكا  77من مقار ة متوسط الت اظد   إقليمي طرابلس وبنغاز  الذ  بلف 

ككا ظلكى    227وككا   271 هما إىل جهة، وإقليمي اخلليج وفزان اللذين وعل متوسط الت اظد بني مد

التككوالي مككن جهككة ثا يككة. وظهككر تككأثري الكاافككة السكككا ية أكاككر وضككوحًا   ت ككاين الرتكككز املككد ي  

ومتوسطا  الت اظد بني املكدن اللي يكة وكاافتهكا   هكذه األقكاليا األربعكة ظنكدما حسك   معكدال           

اا  لتلفكة   متوسكط الت اظكد بكني     الت اظد ظلى مستوى املناطق اإلدارية، اليت قسم  إىل ثالثة ف

 2آالف ككا 10مكدن   5مد ها وكاافتها، ضم  األوىل املناطق ذا  الكاافة املرتفعكة الكيت تزيكد ظكن     
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كا، وضم  مناطق الزاوية وطرابلس والنقاط اخلمس، وهكي   50ومتوسط الت اظد بني مد ها أقل من 

ية )سهل اجلفكارة(، أمكا الفاكة الاا يكة فتضكا      املناطق اليت تشكل أكار أجزاء ال الد   كاافتها السكا 

 5-1ككا، وكاافكة مكد ها مكا بكني       100-50املناطق اليت تراوح متوسط الت اظكد بكني مكد ها مكا بكني      

، وهي منطقة اجل ل األخضر ومنطقة بنغاز  ومنطقة املرقكب، بينمكا تضكا الفاكة     2آالف كا10مدن 

كككا وبكاافككة تقككل ظككن مدينككة  100 ها ظككن الاالاككة املنككاطق الككيت يزيككد متوسككط الت اظككد بككني مككد 

ومتالها منكاطق اجل كل الغربكي وسك ها وال طنكان وواد  احليكاة وخلكيج سكر           2آالف كا10واحدة 

 ومرزع والكفرة، ومعيا هذه املناطق تقع ظلى هام  املعمور اللييب.

دن املك  حجكام : أظهر  دراسة ت اظكد املكدن اللي يكة أن هنكاك ظالقكة طرديكة واضكحة بكني أ        حاد  ظشر

حجكا   ما اخنفضوت اظدها، حيث لوحظ تزايد متوسطا  الت اظد مع ارتفاع املستوى احلجمي، )أ  كل

ألكف  سكمة بلكف متوسكط      20-5الفاة كلما قل الت اظد بني مد ها( ففي املدن اليت يرتاوح حجمها ما بكني  

ي طكرابلس وبنغكاز    قليمك كا، ويت كاين ت اظكد مكدن هكذه الفاكة، فهكو   إ       195الت اظد بني املدن اللي ية 

الي، و  فاكة  ككا ظلكى التكو    326وككا   245كا ظلى التوالي. أما   إقليمي فكزان واخللكيج    96وكا 120

عكدل سكجل     ككا، إال أن هكذا امل   371ألف  سمة بلف معدل ت اظد املدن اللي ية حنكو   50-20احلجا 

 100-50ا مكا بكني    تراوحك  أحجامهك  كا، أما الفاة الكيت  692كا، و  إقليا اخلليج  164إقليا طرابلس 

ألكف  سكمة بلكف     500-100كا، و  الفاة احلجميكة مكا بكني     400ألف  سمة فقد بلف معدل الت اظد بينها 

 سمة. ألف  500كا   فاة املدن اليت تزيد ظن  980كا. وبلف أكار من  695متوسط الت اظد 

 لقكرن العشكرين  يا  من ااما ينيا  والتسعين: شهد التوزع املكا ي للمدن اللي ية   فرتة الثا ي ظشر

  تكتسكب  تغريا  أثر    عورة ذلك التوزع، حيث ظهر  مناطق جديدة للرتككز املكديين بكدأ   

د من غريان لي املمتأهمية متزايدة، ومن أمالتها بروز  طاع الرتكز السكا ي ظلى طول الشريط اجل 

زان قكة حكوض فك   ة   وسكط الصكحراء   منط  شرقًا إىل  الو  غربًا، وظهور مراكز ظمرا ية مدينيك 

هكور  فة إىل ظظلى امتداد أودية احلوض ومنخفضاته، ومتال مدينة سك ها أهكا تلكك املراككز، إضكا     

ا ئ النفطيكة  مكدن املكو  املراكز املدينية   املنطقة الساحلية خلليج سر ، مالتها املدن الصكناظية و 

منطقكة     متالكها ا  ككذلك األهميكة الكيت بكدأ    واملراكز اإلدارية واخلدمية. كما مشل  تلك الكتغري 

  ها.د   سكاحوض اجلفرة الذ  يقع   وسط ال الد، وما تشهده واحاتها األربعة من منو مطر

للي ية خالل ان املدن : بناًء ظلى معدل النمو احلضر    لي يا فإن مقدار الزيادة   سكاثالث ظشر

نة يصل مدي 135ليون  سمة، وسيص ح ظدد املدن م 3.829يقدر بنحو  2020-2000الفرتة ما بني 

 52زيد مبقدار آالف  سمة، مما يعين أن أظداد املدن سي 5حجا الواحدة منها إىل ما يزيد ظن 

 . 2000ظما كان ظليه ظددها   ظام  2020مدينة   ظام 
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 املقرتحا : 

 لتالية:حا  ابناء ظلى النتائج السابقة اليت توعل  إليها الدراسة تكن تقديا املقرت

صكادية بهكدف   ق االقتالتقييا املستمر ملسرية التنمية ودراسة مساراتها، وإمكا ا  منو املناط -1

د ، وإظكدا الوعول إىل تصور شامل الحتياجا  كل منطقكة وتطورهكا وتنميتهكا املسكتق لية    

كاكر  أ  يعكّد  املخططا  العمرا ية وختطيط التجمعا  اجلديدة لتواكب النمو السكا ي الكذ 

 تحديا  اليت تواجه العمران.ال

ككان  مبألهميكة  من خالل دراسة التوزع املكا ي للمدن اللي ية والتغريا  الكيت حكدث  مكن ا    -2

الءمكة  ألكاكر م التوسع   حتليل مناذج واسكرتاتيجيا  التنميكة واختيكار ال كديل األفضكل وا     

ة اتيجية التنمييذ إسرتنفاالستمرار   ت معللتنمية املستق لية للمدن اللي ية وتوزظها املكا ي، 

، 2020-2000تق لية وفقًا للنموذج متعدد احملاور، الذ  مت  اإلشارة إليه خكالل الفكرتة املسك   

ل ظلكى  ر، والعمك وحتدياها   ضوء األ شطة اإلمنائية املؤمل حتقيقهكا   املسكتق ل املنيكو   

الزراظيكة   املشاريعوتكايف االستفادة من األراضي وال نى التحتية والطرع واملشاريع السكنية 

تنمية العديكد  لالدولة  مناطق احملاور التنموية، واالستفادة من الدظا الذ  تقدمه والصناظية  

متوسكطة  لصكغرية و امن املناطق السيما املناطق الداخلية، وتركيز مشاريع التنميكة   املكدن   

ضكرورية  اظيكة ال تماحلجا وتقديا اإلظا ا  هلا، وتوفري األسس الالزمكة لقيكام اخلكدما  االج   

لصكحي  الصكرف ا  للسكان، وقيام اإل شاءا  الفنية املساظدة ماكل الكهربكاء وامليكاه وشك كا     

تحقيق لن السعي وش كا  النقل ظلى أن تقدم هذه اخلدما  بالقدر املطلو . كما أ ه البد م

كمكل  األ لى الوجهفعاليا  املراكز العمرا ية احلضرية، حبيث يكون مبقدورها تأدية دورها ظ

 وبشكل فعال.

للتنميكة   ملسكاظدة احتديد اإلمكا ا  التنموية والعوامل االجتماظية واالقتصكادية والوظيفيكة    -3

اال  ا  واجمل  كل منطقة ليتا من خالهلا تطوير املدن الواقعة ضمنها وحتديد االااه

 التنموية ظلى لتلف مستوياتها.

جهة ثا ية  لوطين منجهة، وتنمية االقتصاد االنير إىل تنمية احملاور واملناطق التنموية من  -4

عيكة  د الط يظلى أساس من التكامل بينهما، وكجزئني من ظمليكة واحكدة، مبعنكى أن املكوار    

  القتصكاد وال شرية املتاحة ضمن تلك احملاور جيب أن تستغل للرفع من معكدل النمكو ا  

 العام كي يتا حتقيق التكامل بني مستويا  التخطيط املختلفة.

العمل ظلى تقوية النشكاط الصكناظي   حمكور تنميكة امتكداد اجل كل الغربكي مبكا فيهكا          جيب  -5

الصكناظا  اخلفيفكة    الصناظا  احمللية، و  شريٍط مواٍز للشريط الساحلي من خكالل تنميكة  

واالستهالكية، وإ شاء الصناظا  اجلديكدة، ماكل الصكناظا  الغذائيكة وعكناظة مكواد ال نكاء،        

ئية، وتطكوير قطكاع اإلسككان واملرافكق اخلدميكة   ككٍل مكن غريكان         وزيادة األ شطة اإلمنا
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وترهو ة وبين وليد ويفرن و الو  والز تان، وفكتح جمكاال  التنميكة فيهكا وتسكهيل ربطهكا       

باملناطق األخرى، من خالل تكايف ش كا  الطرع اليت تربطها مبناطق طكرابلس واخللكيج   

 اليت تربط أجزاء املنطقة مع بعضها بعضًا.الطرع احمللية وس ها، إضافة إىل تطوير ش كة 

ا توظب حجك تطوير ش كا  النقل اليت متال حماور لنمو املدن وزيادة كفاءتها حتكى تسك    -6

 .احلركة ظلى هذه احملاور وتوفر الفرعة التساع املراكز العمرا ية ومنوها

ناس ة امل يروفالتوسع   املرافق األساسية وخاعة املتعلقة بالسكن واخلدما  وتوفري ال -7

شكاريع  للحياة   كل منطقة وحتديد مستوى اخلدما  ومدى توافرهكا وتنيكيا تكوطن امل   

جلغرا  لتوزع ااالقتصادية   مجيع املدن، ومبا يضمن درجة من االستقرار والتوازن   ا

 للسكان بني األقاليا.

ملسكتهدفة    اائيكة  منمحاية املوارد ال ياية اليت متال أحد العناعر املهمة لالسكرتاتيجية اإل  -8

ا ات اع طكرع  ستهالكهاحملاور التنموية، السيما استغالل املوارد املائية اليت تتطلب ترشيد ا

 خاعكة د، ر  حدياة    طاع الشريط الساحلي الذ  يعا ي من  قص حاد   تلكك املكوار  

شكريط ظكن   % مكن كميكة امليكاه   هكذا ال    81.4  جمال االستامار الزراظي الذ  يسكتهلك  

ة حتليكة  ل تقنيك ريق استخدام  يا الر  احلدياة مال الر  بالتقطري. واالاكاه إىل اسكتغال  ط

 .وفري احتياجا  املدن الساحلية من املياهال حر لت هميا

ا ية العاليكة  فة السكإجياد  وع من التنسيق بني إدارة استخدام األراضي   املناطق ذا  الكاا -9

   حلضرية.اطا  التنييمية للمراكز العمرا ية ظلى طول الشريط الساحلي وإظداد املخط

حلكة  ل إىل مرضرورة توجيه االهتمام إىل تنمية املدن عغرية احلجكا الكيت   تسكتطع الوعكو     -10

نميكة،  مبكا   ا كا  الت النمو الذاتي، وذلك ألن معدال  النمو اليت تسّجلها املدن تعتمد ظلكى إمك 

  املؤسسكا  بكرامج إمنائيكة وتنميكة      ذلك مستوى الدظا املقدم مكن ق كل الدولكة   عكورة    

تكوفري  و واعكال  واخلدما  واالستامارا    جماال  ال نية التحتية واالتصاال  والنقكل وامل 

ى حتقكق  حتك  ةاظياملزيد من اخلدما  ودظا األ شطة االقتصادية فيها، السيما األ شطة الصن

ل ن اخكتال مك لتخفيكف  معدال  منو تستطيع معها مواك ة منو املكدن الكك رية   اإلقلكيا وا   

 .2020التوازن احلضر  الذ  تشري إليه توقعا  منو أحجام املدن لعام 

 لشكمالية الشروع   تنفيذ خط السكة احلديدية الذ  يكربط حكوض فكزان ومكدن احملكاور ا      -11

ح ئ، ويسكم ويسهل االتصال بينها ويسمح باستغالل خاما  احلديد   منطقكة واد  الشكاط  

تنشيط حركة ليًا وحمع الصناظية اليت تعتمد ظلى املواد املتوافرة بإقامة العديد من املشاري

يسكمح   د ومبكا الت ادل التجار  بني مدن هذا احملكور مكع بقيكة احملكاور التنمويكة   الك ال      

 بتحسني أوضاع املعيشة فيها.
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تا ب أال يك إن حتقيق توازن العمران احلضر    لي يا واحلد مكن منكو املكدن الككربى جيك      -12

 اشكرة،  ع غكري امل ظلى الضوابط اليت متنع منو تلك املدن بقدر اظتماده ظلى الطرباالظتماد 

ل التأكيد من خال ت عًا ملدى توافر مقوما  جذ  السكان إىل املدن املراد تنميتها، السيما

سكهيال   ظلى دور العامل الصناظي   ضمان حتقيق ذلكك التكوازن، ظكن طريكق تقكديا الت     

  املكدن  مكو إليهكا مقابكل احلكد مكن إ شكاء عكناظا  جديكدة         للمدن اليت يراد توجيكه الن 

تكوزع    إظكادة الكربى. إضافة إىل الدور الذ  تكن أن يلع كه العامكل اإلدار  واخلكدمي     

 أحجام املدن وحتسني الشكل اهلرمي املتدرج ملنيوما  املدن ووظائفها.

ه ككون هكذ  ، حبيكث ت تعزيز أ شطة القطاع اخلاص   قطاظا  التصنيع والسياحة والتجكارة  -13

 ة.لعمرا ياأل شطة إ تاجية وقادرة ظلى إجياد وتشجيع التنمية املستدامة للمراكز ا

ختلفكة إذا  اتها املمن املفيد أن تعيد الدولكة النيكر   تقسكيماتها اإلداريكة ومرافقهكا ومؤسسك       -14

 رانازن العمك كا   تسكعى إىل إظكادة توزيكع أحجكام مكد ها، وتنميتهكا اإلقليميكة وحتقيكق تكو         

يكد ظلكى   ، مكع التأك احلضر  وحتسني الشكل اهلرمي املتدرج ملنيوما  املكدن ووظائفهكا  

ة ضككرورة تا يكك  التقسككيما  واحلككدود الككيت تعرضكك  للعديككد مككن الككتغريا  خككالل فككرت  

امج ويكا  بكر  الاما ينيا  والتسعينيا ، وما تشكله تلكك الكتغريا  مكن مشكاكل تتعلكق بأول     

 .اخلطط التنموية واملخططا  احلضرية

ألن تل يكة   التأكيد ظلى دور املشاركة الشكع ية   ظمليكا  التخطكيط احلضكر  والتنمكو ،      -15

د املكوار  احتياجا  السكان وحتسني  وظية احلياة تتطلب قرارا  حرجكة   جمكال توزيكع   

يكق ظكرض   الشحيحة واستخدام املوارد املتاحة وتسخري املكوارد اجلديكدة، وذلكك ظكن طر    

 ية.ا الشع امج حتى يتسنى للسكان مناقشتها   مؤمتراتهاالسرتاتيجيا  واخلطط والرب
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 .1980األول، طرابلس 
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س، ة، طكرابل املخططكا  احملليكة واإلقليميك    بعكض يكيا  االستشار  اهلندسكي للمرافكق، تق   املكتب -8

1989  . 

 .1999اهلياة العامة للمياه، تقرير غري منشور، طرابلس،  -9

آفكاع ظكام    يكة للجماهري ال ياي، املنيور حلماية ال ياةالفين  واملركزالقومية لل حث العلمي  اهلياة -10

   .1991س تمرب  ،، اخلطة الزرقاء2025 - 2000

 .2001 ابلس،طرمعلوما  و التوثيق، تقرير خريطة التنمية   الشع يا ، لل الوطنية اهلياة -11

 .2003طرابلس  احليوية،الوطنية للمعلوما  والتوثيق، اإلحصاءا   اهلياة -12

 غكرا  لإلحصكاء  دليل اجللإلحصاء والتعكداد، الك   العامةالوطنية للمعلوما  والتوثيق، اإلدارة  اهلياة -13

 طرابلس. 1995السكا ي 
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شككر، ظككة والنعكندوع النقككد العربكي، التقريككر االقتصككاد  العربكي املوحككد، شككركة أبكوظيب للط ا     -23

 .1999 أبوظيب، أيلول

 .2000لعام  املوحدالنقد العربي، التقرير االقتصاد  العربي  عندوع -24

 .1964 ،دوكسيادس، اإلسكان   لي يا، أثينا مؤسسة -25

 .1988 طرابلس،اإلحصاء والتعداد، اإلحصاءا  احليوية،  مصلحة -26

 .1981، طرابلس، 1980والتعداد، اجملموظة اإلحصائية لعام  اإلحصاء مصلحة -27

 .1979لس، طراب1973العام للسكان  للتعدادوالتعداد، النتائج النهائية اإلحصاء  مصلحة -28

 .1984العام للسكان لعام  للتعداداإلحصاء والتعداد، النتائج النهائية  مصلحة -29

نكاطق  طكوير امل تالعمرا كي، أما كة اللجنكة الشكع ية العامكة لإلسككان واملرافكق،         التخطكيط  مصلحة -30
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 منشور، طرابلس.
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 .1978طرابلس، 

 .1984-1969من الاورة  ظام15خالل  الفاتح منجزا  -33
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 .1959 طرابلساحلكومية، 

 .1966طرابلس،  ،1964التعداد العام للسكان  والتعداد،االقتصاد والتجارة، مصلحة اإلحصاء  وزارة -35
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 .1980املط وظا ، الكوي ، 
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نيككور يككة   املاإللككه، التخطككيط ملككدن التنميككة   الكويكك ،   التخطككيط والتنم ظ ككدظيكا ،  أبو  -7

 .1983 ،املط وظا ، الكوي )حترير( ظ د اإلله أبو ظيا ، وكالة  اجلغرا ،

 ة،اجلامعيك ة فريكد، حماضكرا    جغرافيكة العمكران، دار املعرفك      فتحكي وفتحكي، حممكد    أبوظيا ة، -8

 اإلسكندرية،  .  .

 .1996فتحي، جغرافية العمران، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  ظيا ة، أبو -9

 .1984أبو ظيا ة، فتحي، السكان والعمران احلضر ، دار النهضة العربية، بريو ،  -10

 .1975 ، ، بنغاز3لقمة، اهلاد ، دراسا  لي ية، مكت ة قورينا للنشر والتوزيع، ط  أبو -11

حككوث ال  مركككزاهلككاد  و القزيككر ، سككعد )حتريككر(، السككاحل اللككييب، منشككورا       أبولقمككة، -12

  .1997، بنغاز ، واالستشارا  جامعة قاريو س

 يككة، الككدار سككعد )حتريككر(،   اجلماهرييككة دراسككة   اجلغراف   ،القزيككر واهلككاد  ، لقمككة أبككو -13

 .1995اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلظالم، سر ، 

سكليت مكا    ا تكاج ا وأبولقمة، اهلاد  وفتحي اهلرام، األطلس التعليمي للمرحلكة األساسكية، تنفيكذ     -14

 .1985سريفس، ستوكهلا، 

لعربكي  ا اجملتمكع للوف، حممكد، التحضكر وواقكع املكدن العربيكة،   كتكا  دراسكا            أبو -15

 .1999 دمشق،املعاعر، )حترير( خضر زكريا، األهالي للط اظة والنشر والتوزيع، 

 .2003ظامان، جغرافية املدن، دار وائل، ظمان،  كايد أبوع حة،   -16

  .1993لقاهرة، فة والنشر والتوزيع، ا، دراسا    جغرافية املدن، دار الاقاأمحد إىاظيل، -17

 .  1989 ، ول، بريواأل اجمللدالشريف،  زهة املشتاع   اخرتاع اآلفاع، ظا  الكتب،  اإلدريسي، -18

   .1985األ صار ، فاضل، جغرافية السكان، املط عة اجلديدة، دمشق،  -19
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المي، دار فكتح اإلسك  ال حتكى ظ د اللطيف، حممود التاريخ اللييب القديا من أقدم العصور  الربغوثي، -20

   .1971الصادر، بريو ، 

 .   1981ربية للكتا  تو س ، ، الدار الع هك708 -706طرابلس  -تو سأبو حممد ظ د اهلل،  التيجا ي، -21

قصكيا،  نطقكة ال مباملراكز احلضرية وامتداداتها الوظيفيكة   أحجاممساظد ظ د الرمحن،  اجلخيد ، -22

 .2002ية، الرياض، حممد سعود اإلسالم اإلماممنشورا  جامعة 

 الاقافكة    وزارةمنشكورا ،اهلجرة من الريف إىل املدن   القطر العربي السور  توفيق، اجلرجور، -23

 .1980 دمشق، واإلرشاد القومي،

 .1989اجلديدة، منشورا  جممع الفاتح للجامعا ، طرابلس،  لي يا ،سا  احلجاجى، -24

دراسككا  رككز القككومي لل حكوث وال    اجلغرافيكا ال شككرية، امل  أحبككاث ،ظككوض يوسكف  احلكداد،  -25

 .1998طرابلس،  العلمية،
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   .1984واإلظالن، طرابلس، 
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 1954 احلجا لسنةو( مؤشر توازن املراتب احلجمية للمدن اللي ية ط قًا لقاظدة املرت ة 1ملحق )

احلجا  مقلو  الرت ة املدينة الرت ة
 احلقيقي

% من حجا 
 املدينة األوىل

احلجا 
 املاالي

الفرع بني 
 احلجمني

 34438   52909 100.0 129728 000000.1 طرابلس 1

 22073   47645 53.7 69718 500000.0 بنغاز   2

 15427 - 31763 12.6 36163 333333.0 اجدابيا 3

 7932 - 23823 12.3 91158 250000.0 در ة 4

 9076 - 19058 7.7 9982 200000.0 املرج 5

 6880 - 15880 6.9 9000 166666.0 مصراتة 6

 5613 - 61313 6.2 8000 142857.0 الزاوية 7

 5979 - 11911 4.6 5932 125000.0 سوع اجلمعة 8

 5590 - 10590 3.9 5000 111111.0 طربع 9

    269570 2.828967 اجملموع

 (.4املصدر :  من إظداد ال احث بناًء ظلى بيا ا  اجلدول )

 

 

 1964جا لسنة مؤشر توازن املراتب احلجمية للمدن اللي ية ط قًا لقاظدة املرت ة واحل (2ملحق )

% من حجكا   احلجا احلقيقي مقلو  الرت ة املدينة الرت ة

املدينككككككككة 
 األوىل

 الفرع بني احلجمني احلجا املاالي

 115700   181040 100 296740 1.000000 طرابلس 1

 49280   90520 47.1 139800 0.500000 بنغاز  2

 38946 - 60346 7.2 21400 0.333333 در ة 3

 25560 - 45260 6.6 19700 0.250000 الزاوية 4

 18738 - 36208 5.9 17470 0.200000 اجدابيا 5

 13823 - 30173 5.5 16350 0.166666 طربع 6

 9862 - 25862 5.4 16000 0.142857 س ها 7

 7000 - 22630 5.3 15630 0.125000 مصراتة 8

 7315 - 20115 4.3 12800 0.111111 ال يضاء 9

 5454 - 18104 4.3 12650 0.100000 زوارة 10

 5258 - 16458 2.8 11200 0.090909 املرج 11

 5086 - 15086 3.4 10000 0.083333  جنزور 12

 6426 - 13926 2.5 7500 0.076923 الكفرة 13

 6431 - 12931 2.2 6500 0.071428 اخلمس 14

 6069 - 12069 2.0 6000 0.066666 غريان 15

 5755 - 11315 1.9 5560 0.062500  الو  16

 5249 - 10649 1.8 5400 0.058823 زلينت 17

    622700 3.439549 اجملموع

 (.5املصدر :  من إظداد ال احث بناًء ظلى بيا ا  اجلدول )
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 .1973( مؤشر توازن املراتب احلجمية للمدن اللي ية ط قًا لقاظدة املرت ة واحلجا لسنة 3ملحق )

% مككن حجككا  احلجا احلقيقي الرت ة مقلو  املدينة الرت ة

 املدينة األوىل

 الفرع بني احلجمني احلجا املاالي

 230670   322030 100 552700 1.000000 طرابلس 1

 78150   161020 43.3 239170 0.500000 بنغاز  2

 60450 - 107340 8.5 46890 0.333333 الزاوية 3

 39890 - 80510 7.4 40620 0.250000 مصراتة 4

  26830 - 64410 6.8 37580 0.200000 اجدابيا 5

 16270 - 53670 6.7 37400 0.166666 ال يضاء 6

 12120 - 46000 6.1 33880 0.142857 در ة 7

  6850 - 40250 6.0 33400 0.125000 طربع 8

 5890 - 35780 5.4 29890 0.111111 س ها 9

 6200 - 32200 4.7 26000 0.100000 املرج 10

 9220 - 29280 3.6 20060 0.090909 زلينت 11

  6910 - 26840 3.6 19930 0.083333 ترهو ة 12

 6240 - 24770 3.4 18530 0.076923 اخلمس 13

 8000 - 23000 2.7 15000 0.071428 سر  14

 6870 - 21470 2.6 14600 0.066666 زوارة 15

  6540 - 20130 2.5 13590 0.062500 اجلميل 16

 5440 - 18940 2.4 13500 0.058823 يفرن 17

 4840 - 17890 2.4 13050 0.055555 القرة بوللي 18

  4450 - 16950 2.3 12500 0.052631 عرباتة 19

 4740 - 16100 2.1 11360 0.050000 العزيزية 20

 4010 - 15330 2.1 11320 0.047619 ابراك 21

 3440 - 14640 2.0 11200 0.045454 عرمان 22

 3000 - 14000 2.0 11000 0.043478 غريان 23

  2620 - 13420 1.9 10800 0.041666 بين وليد 24

 2580 - 12880 1.9 10300 0.040000 األبيار 25

 3990 - 12390 1.5 8400 0.038461 الكفرة 26

 3650 - 11930 1.5 8280 0.037037 العجيال  27

  3370 - 11500 1.5 8130 0.035714 الق ة 28

 3620 - 11100 1.4 7480 0.034482 شحا  29

 3370 - 10730 1.3 7360 0.033333 الزهراء 30

 3230 - 10390 1.3 7160 0.032258  الو  31

  3920 - 10070 1.1 6150 0.031250 مرزع 32

 3870 - 9760 1.1 5890 0.030303 الربيقة 33

 4070 - 9470 1.0 5400 0.029411 جالو 34

 3900 - 9200 1.0 5300 0.028571 هون 35

 3950  8950 0.9 5000 0.027777 ودان 36

    1344327 4.174549 اجملموع

 (.6إظداد ال احث بناًء ظلى بيا ا  اجلدول ) املصدر: من
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 .1984( مؤشر توازن املراتب احلجمية للمدن اللي ية ط قًا لقاظدة املرت ة لسنة 4ملحق )

%  من حجكا   احلجا احلقيقي لو  الرت ةمق املدينة الرت ة

 املدينة األوىل

 الفرع بني احلجمني احلجا املاالي

 381897   586330 100 968227 1.000000 طرابلس 1

 156684   293165 46.5 449849 0.500000 بنغاز  2

 64410 - 195440 13.5 131030 0.333333 مصراتة 3

 54980 - 146580 9.5 91600 0.250000 الزاوية 4

 48120 - 117270 7.1 69150 0.200000 س ها 5

 31700 - 97720 6.8 66020 0.166666 ال يضاء 6

 18490 - 83760 6.7 65270 0.142857 اجدابيا 7

 10790 - 73290 6.5 62500 0.125000 طربع 8

 4170 - 65150 6.3 60980 0.111111 در ة 9

 15083 - 58633 4.5 43550 0.100000 املرج 10

 13360 - 53300 4.1 39940 0.090909 زلينت 11

 10690 - 48860 3.9 38170 0.083333 اخلمس 12

 9830 - 45100 3.6 35270 0.076923 سر  13

 11660 - 41880 3.1 30220 0.071428 عرباتة 14

 9340 - 39090 3.0 29750 0.066666 ترهو ة 15

 7340 - 36650 2.9 29310 0.062500 العزيزية 16

 5840 - 34490 2.9 28650 0.058823 بين وليد 17

 4330 - 32570 2.9 28240 0.055555 العجيال  18

 3820 - 30860 2.8 27040 0.052631 عرمان 19

 3600 - 29320 2.7 25720 0.050000 القره بوللي 20

 6320 - 27920 2.2 21600 0.047619 زوارة 21

 5490 - 26650 2.2 21160 0.045454 اجلميل 22

 6140 - 25490 2.0 19350 0.043478 ابراك 23

 5970 - 24430 1.9 18460 0.041666 يفرن 24

 6510 - 23450 1.8 16940 0.040000 األبيار 25

 6140 - 22550 1.7 16410 0.038461 غريان 26

 6170 - 21720 1.6 15550 0.037037 رقدالني 27

 5992 - 20940 1.5 14948 0.035714 الكفرة 28

 7520 - 20220 1.3 12700 0.034482 شحا  29

 7750 - 19540 1.2 11790 0.033333 الزهراء 30

 7400 - 18910 1.2 11510 0.032258 مزدة 31

 7040 - 18320 1.1 11280 0.031250 مسالتة 32

 6950 - 17770 1.1 10820 0.030303 مرزع 33

 6720 - 17250 1.1 10530 0.029411 تاورغاء 34

 6370 - 16750 1.1 10380 0.028571  الو  35

 6130 - 16290 1.0 10160 0.027777 الق ة 36

 5960 - 15850 1.0 9890 0.027027 اوبار  37

 5750 - 15430 1.0 9680 0.026315 الربيقة 38

 5360 - 15030 1.0 9670 0.025641 الناعرية 39

 5610 - 14660 0.9 9050 0.025000 قصر األخيار 40
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 5870 - 14300 0.9 8430 0.024390 هون 41

 6160 - 13960 0.8 7800 0.023809 جالو 42

 5990 - 13640 0.8 7650 0.023255 ودان 43

 5960 - 13330 0.7 7370 0.022727 سوكنة 44

 5950  - 13030 0.7 7080 0.022222 زلة 45

 5920  - 12750 0.7 6830 0.021739 املاية 46

 5670 -  12480 0.7 6810 0.021276 توكرة 47

 5620 - 12220 0.7 6660 0.020833 غدامس 48

 5440 - 11970 0.7 6530 0.020408 تراغن 49

 5230 - 11730 0.7 6500 0.020000 غا  50

 5060 - 11500 0.7 6440 0.019607 مسة 51

 4920 - 11280 0.6 6360 0.019230 زلطن 52

 5080 - 11060 0.6 5980 0.018867 س األ وفرأ 53

 5010 - 10860 0.6 5850 0.018518 أم األرا ب 54

 5050 - 10660 0.6 5610 0.018181 إدار  55

 5040 - 10470 0.6 5430 0.017857 سلوع 56

 4960 - 10290 0.5 5330 0.017543 بن اجلواد 57

 4900 - 10110 0.5 5210 0.017241 األبرع 58

 4730 - 9940 0.5 5210 0.016949 سوسة 59

 4620 - 9770 0.5 5150 0.016666 أوجلة 60

 4610 - 9610 0.5 5000 0.016393 قمينس 61

    2753560 4.696243 اجملموع

 (.7إظداد ال احث بناًء ظلى بيا ا  اجلدول ) املصدر: من
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 .1995سنة لقاظدة املرت ة واحلجا ( مؤشر توازن املراتب احلجمية للمدن اللي ية ط قًا5ملحق )

% من حجكا   احلجا احلقيقي مقلو  الرت ة املدينة الرت ة
املدينككككككككة 

 األوىل

 الفرع بني احلجمني احلجا املاالي

 335047 822510 100 1157557 1.000000 طرابلس 1

 178595 411255 50.9 589850 0.500000 بنغاز  2

 52965 - 274170 19.1 221205 0.333333 مصراتة 3

 44850 - 205630 13.9 160780 0.250000 الزاوية 4

 61710 - 164500 8.9 102790 0.200000 س ها 5

 35685 - 137085 8.4 101400 0.166666 اخلمس 6

 18870 - 117500 8.2 98360 0.142857 زلينت 7

 11730 - 102810 7.7 91080 0.125000 ال يضاء 8

 7820 - 91390 7.1 83570 0.111111 اجدابيا 9

 229    82251 7.0 82480 0.100000 طربع 10

 2618    74770 6.9 77388 0.090909 العجيال  11

 4080    68540 6.2 72620 0.083333 در ة 12

 6980    63270 5.9 70250 0.076923 عرمان 13

 1710 - 58750 5.2 57040 0.071428 سر  14

 1300 - 54830 4.8 53530 0.066666 املرج 15

 210   51410 4.5 51620 0.062500 غريان 16

 3140   48380 4.4 51520 0.058823 اجلميل 17

 5490   45700 4.4 51190 0.055555 عرباتة 18

 4940   43290 4.3 48230 0.052631 ترهو ة 19

 560 - 41130 4.1 40570 0.050000 زوارة 20

 370 - 39170 3.4 38800 0.047619 العزيزية 21

 80 - 37390 3.3 37310 0.045454 بين وليد 22

 2470 - 35760 2.8 33290 0.043478 قصر األخيار 23

 1040 - 34270 2.8 33230 0.041666 ابراك 24

  150    32900 2.8 33050 0.040000 الكفرة 25

 1030    31640 2.8 32670 0.038461 يفرن 26

 1390    30460 2.7 31850 0.037037 القره بوللي 27

 5890 - 29380 1.9 23490 0.035714 الز تان 28

 5720 -  28360 1.9 22640 0.034482 مسالتة 29

 4550 - 27420 1.9 21970 0.033333 األبيار 30

 4710 - 26530 1.7 21820 0.032258 راقدلني 31

 5610 - 25700 1.7 20090 0.031250 الربيقة 32

 4920 - 24920 1.6 20000 0.030303 رغاءتاو 33

 5410 - 24190 1.6 18780 0.029411 غدامس 34

 5400 - 23500 1.5 18100 0.028571 أوبار  35

 4850 - 22850 1.5 18000 0.027777 مرزع 36

 4570 - 22230 1.5 17660 0.027027 شحا  37

 4130 - 21650 1.3 17520 0.026315 الزهراء 38

 5390 - 21090 1.2 15700 0.025641 ةالق  39

 5860 - 20560 1.2 14700 0.025000 الناعرية 40

 5560 - 20060 1.2 14500 0.024390 مزدة 41

 5090 - 19580 1.2 14490 0.023809 سلوع 42
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 5040 - 19130 1.2 14090 0.023255  الو  43

 5510 - 18690 1.1 13180 0.022727 جالو 44

 5680 - 18280 1.0 12600 0.022222 هون 45

 6680 - 17880 0.9 11200 0.021739 الغريفة 46

 6400 - 17500 0.9 11100 0.021276 رأس األ وف 47

 6220 - 17140 0.9 10920 0.020833 إدار  48

 5880 - 16790 0.8 10910 0.020408 جادو 49

 6580 - 16450 0.8 9870 0.020000 قمينس 50

 6130 - 16130 0.8 9690 0.019607 ودان 51

 6560 - 15820 0.8 9260 0.019230 تيجي 52

 6270 - 15520 0.8 9250 0.018867 املاية 53

 6000 - 15230 0.8 9230 0.018518 تراغن 54

 5870 - 14950 0.8 9080 0.018181 توكرة 55

 5680 - 14690 0.8 9010 0.017857 زلطن 56

 5630 - 14430 0.7 8800 0.017543 زلة 57

 5590 - 14180 0.7 8590 0.017241 سوكنة 58

 5380 - 13940 0.7 8560 0.016949 غا  59

 4550 - 13710 0.7 8260 0.016666 أم األرا ب 60

 5290 - 13480 0.7 8190 0.016393 الرحي ا  61

 5180 - 13270 0.7 8090 0.016129 سوسة 62

 5150 - 13060 0.7 7910 0.015873 الرج ان 63

 4960 - 12850 0.7 7890 0.015625 مسة 64

 4784 - 12654 0.7 7870 0.015384 القطرون 65

 4670 - 12460 0.6 7790 0.015151 أوجلة 66

 5140 - 12280 0.6 7140 0.014925 األبرع 67

 5190 - 12100 0.6 6910 0.014705 بن جواد 68

 5130 - 11920 0.5 6790 0.014492 مرتوبة 69

 4980 - 11750 0.5 6770 0.014285 ت ةظواد   70

 5195 - 11580 0.5 6385 0.014084 تاكنس 71

 5090 - 11420 0.5 6330 0.013888 ك او 72

 5125 - 11270 0.5 6145 0.013698 طلمياة 73

 5030 - 11120 0.5 6090 0.013513 أم الرزم 74

 5300 - 10970 0.5 5670 0.013333 املعمورة 75

 5200 - 10820 0.4 5620 0.013157 العويلية 76

 5190 - 10680 0.4 5490 0.012987 برقن 77

 5165 - 10545 0.4 5380 0.012820 ظمر املختار 78

 5240 - 10410 0.4 5170 0.012658 تازربو 79

 5130 - 10280 0.4 5150 0.012500 كم و  80

 5060 - 10150 0.4 5090 0.012345 احلرابة 81

 4980 - 10030 0.4 5050 0.012195 بار الغنا 82

 4880 - 9910 0.4 5030 0.012048 امساظد 83

    4114240 5.002038 اجملموع

 (.8إظداد ال احث بناًء ظلى بيا ا  اجلدول ) املصدر: من
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 .1964 امظحركة اهلجرة الوافدة واخلارجة وعا  اهلجرة بني حمافيا  لي يا  (6ملحق )

 عا  اهلجرة        اهلجرة الوافدة      اهلجرة اخلارجة       احملافية

  *املعدل  احلجا النس ة احلجا  النس ة احلجا

 %0.4- 334- 4.8 8287 4.9 8621 در ة

 %1.3 1090 6.4 11236 5.8 100146 اجل ل األخضر

 %11.99 32479 25.2 43913 6.6 11434 بنغاز 

 %17.4- 25240- 3.2 5588 17.7 30828 مصراته

 %21.8- 29694- 1.0 1753 18.0 31447 اخلمس

 %17.4 59972 46.3 80707 11.9 20735 طرابلس 

 %4.8- 9193- 8.6 15041 13.4 24234 الزاوية

 %13.2- 23759- 1.8 3166 15.4 26925 اجل ل الغربي

 %6.2- 2949- 2.5 4371 4.2 7320 س ها

 %7.4- 2372- 0.2 423 1.6 2795 اوبار 

 --   00 100 174485 100 174485 اجملموع

 .75ص ، مرجع سابق،1964املصدر: وزارة االقتصاد والتجارة، مصلحة اإلحصاء والتعداد، التعداد العام للسكان

 عا  اهلجرة                               

 100  × ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =معدل عا  اهلجرة  *

 إمجالي السكان اللي يني                             
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 .1973ام ظحركة اهلجرة الوافدة واخلارجة وعا  اهلجرة بني حمافيا  لي يا  (7ملحق )

 عا  اهلجرة        اهلجرة الوافدة      اهلجرة اخلارجة       احملافية

  *املعدل  احلجا النس ة احلجا  النس ة احلجا

 3.4- 4179- 4.1 10595 5.8 14774  در ة

 0.02 28 6.1 15800 6.8 15772 اجل ل األخضر 

 11.1 37045 22.6 57986 8.2 20941 بنغاز   

 7.2- 7540- 2.8 7094 5.7 14634 اخلليج 

 12.9- 23039- 2.5 6273 11.4 29312 مصراته 

 25.1- 40115- 1.5 3897 17.2 44012 اخلمس 

 11.6  81986 45.0 115263 13.0 33277 طرابلس 

 1.1 2742 10.8 27636 9.7 24894 الزاوية 

 29.3- 45240- 1.9 4880  19.5 50120 غريان 

 1.5-  1688-  2.7 685 3.3 8553 س ها 

 --   00 100 256289 100 256289 اجملموع

 ، مرجع سابق.1973اإلحصاء والتعداد، التعداد العام للسكان  املصدر: مصلحة

 عا  اهلجرة                               

ْ ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ْ ـــــمعدل عا  اهلجرة  *  100 ×ـــــــ

 إمجالي السكان اللي يني                             
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 .1984اهلجرة الداخلية بني بلديا  لي يا حبسب  تائج تعداد السكان  (8ملحق )

 اهلجرةعا   اهلجرة املغادرة اهلجرة الوافدة ال لدية

 *املعدل احلجا النس ة احلجا النس ة احلجا

 1.8 - 1718- 2.5 4477 1.6 2759 طربع

  2.3 - 2364- 2.7 4891 1.4 2527 در ة

 2.2 - 2628- 3.3 5844 1.8 3216 اجل ل األخضر

 3.0 - 3027- 3.0 5308 1.3 2281 الفاتح

  3.9    188852 6.7 12280 17.5 31132 بنغاز 

  0.05    47 2.7 4779 2.7 4826 اجدابيا

 1.1    1253 3.1 5512 3.8 6765 سر 

 23.3 - 5869- 3.8 6832 0.5 963 سوف اجلني

 3.2 - 810- 0.9 1572 0.4 762 الكفرة

 1.8 - 3131- 4.6 8236 2.9 5105 مصراته

 4.2 - 4207- 3.3 5857 0.9 1650 زلينت

 4.5 - 6796- 4.9 8773 1.1 1977 اخلمس

   16.3 - 13818- 8.3 14796 0.6 978 ترهو ة

   7.2    70983 9.4 166746 49.1 87729 طرابلس

 1.1    954 2.2 3880 2.7 4834 العزيزية

 1.4 - 2999- 3.9 6875 2.2 3876 الزاوية

  2.9 - 5327- 4.4 7853 1.4 2526 النقاط 

 17.5 - 20458- 12.1 21562 0.6 1104 غريان

 17.6 - 12909- 7.9 14021 0.6 1112 يفرن

 9.2 - 4826- 3.2 5655 0.5 829 غدامس

 5.8    4430 2.2 3851 4.6 8281 س ها

 7.4 - 3460- 2.6 4709 0.7 1249 الشاطيء

  0.3    140 0.7 1233 0.8 13733 اوبار 

  5.5 - 2312- 1.6 2866 0.3 554 مرزع

 -- 00 100 178408 100 178408 اجملموع

 ، مرجع سابق.1984در: مصلحة اإلحصاء والتعداد، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان املص

 

 عا  اهلجرة                               

 100×ْ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ْ ـــــــــــمعدل عا  اهلجرة  *

 إمجالي السكان اللي يني                             
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 .1995-1984اهلجرة الداخلية بني بلديا  لي يا خالل الفرتة  (9ملحق )

 عا  اهلجرة اهلجرة املغادرة اهلجرة الوافدة ال لدية

 1335- 2270 935 طربع

 1305   1086 2391 در ة

 1197- 2222 1025 اجل ل األخضر

 519- 1143 624 الفاتح

 5987- 9441 3454 بنغاز 

  1673   1337 3010 اجدابيا

 3796   1263 5059 سر 

  448   770 1218 سوف اجلني

  41 - 294 253 الكفرة

 4592   939 5531 مصراته

 1405   707 2112 زلينت

 1677   1015 2692 اخلمس

 350   1119 1469 ترهو ة

 14656- 21920 7264 طرابلس

 5010   533 5543 العزيزية

 1671   1339 3010 الزاوية

 2162   1056 3218 النقاط اخلمس 

 1114 - 2946 1832 غريان

 492 - 2254 1762 يفرن

 1621   620 2241 غدامس

  938 - 2723 1785 س ها

 165   881 1046 الشاطيء

 271   668 939 اوبار 

 133   591 724 مرزع

 00   599137 59137 اجملموع

 ، مرجع سابق.1995املصدر: اهلياة الوطنية للمعوما  والتوثيق، التعداد العام للسكان 
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( النسب املاوية لتوزع القوى العاملة حبسب أقسام النشاط االقتصاد  احلضر  لعام 10ملحق )

1964. 

 حلضر أقسام النشاط االقتصاد  ا املدينة

الكهرباء  الصناظة التعدين

 واملياه

النقل 

 واملواعال 

التشييد  التجارة

 وال ناء

 اجملموع اخلدما 

 100 38.6 12.5 14.2 12.7 2.9 13.7 5.4 طرابلس

 100 39.4 13.1 13.5 12.9 3.6 8.6 8.9 بنغاز 

 100 43.1 18.7 11.6 11.4 7.0 6.3 1.9 در ة

 100 41.1 20.3 13.5 8.8 1.5 7.7 7.1 الزاوية

 100 40.1 18.2 10.8 7.9 0.4 16.1 6.5 اجدابيا

 100 43.1 18.6 11.6 11.4 7.1 6.3 1.9 طربع

 100 52.2 15.5 6.9 6.4 0.8 12.8 5.5 س ها

 100 40.1 16.2 14.8 7.9 0.4 16.1 4.5 مصراتة

 100 58.0 16.9 8.6 7.6 4.5 3.7 0.5 ال يضاء

 100 41.1 20.3 13.5 8.8 0.4 7.8 7.0 زوارة

 100 54.0 20.9 8.6 7.6 4.5 3.7 0.9 املرج

 100 40.1 18.2 10.8 14.9 0.4 10.1 6.5 الكفرة

 100 35.2 26.1 15.0 10.7 2.3 8.1 2.6 اخلمس

3.52 12.9 9.6 9.0 2.4 8.0 5.8 غريان  100 

 100 35.2 26.1 15.0 10.7 2.3 8.1 2.6 زلينت

 100 52.1 15.0 9.6 9.0 2.5 8.0 2.8  الو 

 .54، ص1966، طرابلس، 1964املصدر: مصلحة اإلحصاء والتعداد، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان 
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 .1980عام ( النسب املاوية لتوزع القوى العاملة حبسب أقسام النشاط االقتصاد  احلضر  ل11ملحق )

 أقسام النشاط االقتصاد  احلضر  ال لدية

الكهرباء  الصناظة التعدين
 واملياه

النقل 
 واملواعال 

التشييد  التجارة
 وال ناء

 اجملموع اخلدما 

1.52 24.3 7.3 6.8 4.8 2.3 2.4 طربع  100 

3.57 17.2 7.1 7.6 3.5 7.1 0.3 در ة  100 

0.70 6.9 4.2 7.9 8.9 1.5 0.6 الق ة  100 

4.55 23.2 5.0 6.0 7.3 2.4 0.7 شحا   100 
6.66 15.3 6.0 5.7 3.4 2.9 0.1 يضاءال   100 

9.63 7.2 8.0 3.4 6.7 10.3 0.5 املرج  100 
6.59 22.2 3.2 1.4 11.6 2.3 0.1 العقورية  100 
5.48 12.4 16.3 8.3 3.5 10.9 1.1 بنغاز   100 
0.62 19.3 5.5 6.4 4.7 1.1 1.4 قمينس  100 
7.44 30.7 5.2 3.5 4.6 8.9 2.4 األبيار  100 

0.36 23.4 10.1 1.9 1.6 2.2 24.8 دابيااج  100 
7.16 34.3 7.5 0.9 1.7 2.0 36.9 جالو  100 

2.18 48.6 7.1 2.4 2.3 5.1 16.3 بن جواد  100 

 100  6.30 55.7 4.9 1.3 5.0 2.0 0.5 سر 

4.35 43.8 6.6 3.9 9.1 1.3 0.0 تاورغاء  100 
6.51 26.4 7.1 3.2 5.1 6.4 0.2 الكفرة  100 
0.54 15.0 9.4 8.7 3.1 9.8 0.0 اتةمصر  100 
8.59 11.2 9.7 3.6 5.1 10.6 0.0 زلينت  100 

3.46 16.5 4.6 3.6 3.1 5.4 10.5 اجلفرة  100 
8.59 35.3 5.6 7.3 1.4 10.5 0.1 اخلمس  100 

5.60 21.6 6.0 4.2 3.9 3.8 0.0 مسالتة  100 
8.55 30.1 5.4 1.5 3.3 3.7 0.2 ترهو ة  100 
3.39 48.6 2.8 2.9 5.0 1.2 0.2 يدبين ول  100 

5.58 23.4 5.1 3.8 0.2 7.7 1.1 القره بوللي  100 
4.49 15.4 12.9 9.2 0.2 12.0 0.9 طرابلس  100 
7.36 32.6 4.6 3.6 4.1 17.2 1.2 الزهراء  100 

4.37 30.2 4.7 1.3 4.9 15.8 5.7 العزيزية  100 
7.53 11.2 9.6 3.4 1.7 17.6 2.8 الزاوية  100 
7.63 15.0 7.0 4.0 2.7 6.3 1.3 عرباتة  100 

5.64 18.8 5.4 2.5 6.2 2.6 0.0 العجيال   100 
5.51 29.3 6.3 5.5 4.1 2.8 0.5 زوارة   100 
3.44 40.3 3.9 1.4 3.1 5.8 1.2 غريان  100 
8.48 36.8 5.9 2.9 3.0 1.5 1.1 يفرن  100 
2.58 25.7 4.3 3.4 6.5 1.8 0.1 جادو  100 

4.46 36.6 4.3 2.3 6.7 1.5 2.2 الو    100 
5.38 48.6 4.4 2.9 2.3 3.1 0.2 غدامس  100 

0.26 58.9 4.1 1.4 4.2 0.5 4.9 مزدة  100 
8.50 23.7 10.9 5.4 2.1 6.9 0.2 س ها  100 

9.54 27.9 5.0 3.1 6.7 1.9 0.5 الشاطئ  100 
9.50 31.4 3.9 2.0 7.9 3.4 0.9 أوبار   100 

8.35 48.7 3.3 5.4 4.0 2.7 0.1 غا   100 
9.49 31.9 3.0 1.9 9.6 3.7 0.0 مرزع  100 

 ، طرابلس. 1980املصدر: النتائج النهائية حلصر القوى العاملة 
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 .1980( معامل توطن األ شطة االقتصادية احلضرية   املدن اللي ية لعام 12ملحق )

 

 أقسام النشاط االقتصاد  املدينة

الكهرباء  الصناظة التعدين

 واملياه

النقل 

 واملواعال 

التشييد  التجارة

 وال ناء

 اخلدما 

31.0 طرابلس  22.2  04.0  36.2  05.2  55.0  02.1  

38.0 بنغاز   02.2  78.0  13.2  59.2  44.0  55.1  

00.0 مصراتة  81.1  69.0   19.2  50.1  53.0  11.1  

97.0 الزاوية  20.3  38.0  86.0  53.1  40.0  10.1  

07.0 س ها  27.1  47.0  3.1  74.1  84.0  04.1  

03.0 ال يضاء  53.0  76.0  43.1  96.0  54.0  37.1  

38.8 اجدابيا  40.0  36.0  48.0  61.1  83.0  74.0  

81.0 طربع  42.0  07.1  71.1  17.1  86.0  07.1  

10.0 در ة  31.1  87.0  91.1  13.1  1.0  18.1  

17.0 املرج  89.1  50.1  86.0  28.1  26.0  31.1  

00.0 زلينت  95.1  14.1  91.0  55.1  40.0  23.1  

03.0 اخلمس  93.1  31.0  84.1  89.0  25.1  82.0  

17.0 سر   37.0  12.1  32.0  789.0  98.1  63.0  

44.0 عرباتة  16.1  60.0  01.1  12.1  53.0      31.1  

07.0 ترهو ة  68.0  74.0  38.0  86.0  07.1  15.1  

93.1 العزيزية  90.2  10.1  33.0  75.0  07.1  77.0  

07.0 بين وليد  202  12.1  73.0  45.0  72.1  81.0  

00.0 العجيال   48.0  39.1  63.0  86.0  67.0  33.1  

95.0 عرمان  20.3  38.0  86.0  53.1  40.0  10.1  

37.0 القره بوللي  41.1  05.0  96.0  81.0  83.0  20.1  

17.0 زوارة  51.0  92.0  38.1  01.1  04.1  06.1  

00.0 اجلميل  48.0  39.1  63.0  86.0  67.0  33.1  

17.0 ابراك  35.0  50.1  78.0  80.0  99.0  13.1  

37.0 يفرن  28.0  67.0  73.0  94.0  31.1  00.1  

81.0 األبيار  64.1  03.1  88.0  83.0  09.1  92.0  

41.0 غريان  10.1  69.0  35.0  62.0  43.1  91.0  

17.0 رقدالني  51.0  92.0    38.1    01.1  04.1  06.1  

07.0 الكفرة  18.1  14.1  81.0  13.1  94.0  06.1  

24.0  شحا  44.0  98.1  51.1  80.0  82.0  014.1  

41.0 الزهراء  16.3  92.0  91.0  73.0  16.1  75.0  
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66.1 مزدة  09.0     94.0  35.0  66.0  10.2  53.0  

00.0 مسالتة  70.0  87.0  06.0  96.0      77.0    24.1  

00.0 مرزع  68.0  15.2  48.0  48.0  13.1  03.1  

00.0 تاورغاء  24.0  04.2  98.0  05.1  55.1  73.0  

74.0  الو   28.0  50.1  58.0  69.0  30.1  95.0  

20.0 الق ة  28.0  99.1  99.1  67.0  24.0  44.1  

30.0 أوبار   63.0  77.1  50.0  62.0  11.1  05.1  

38.8 الربيقة  40.1  36.0  48.0  61.0  83.0  74.0  

41.0 الناعرية  16.3  92.0  91.0  73.0  16.1  75.0      

03.0 قصرأخيار  93.1  31.0  84.1  89.0  25.1  82.0  

55.3 هون  99.0  69.0  91.0  73.0  94.0  95.0  

47.12 جالو  37.0  36.0  23.0  20.1  22.1  34.0  

55.3 ودان  99.0  69.0  91.0  73.0  94.0  95.0  

55.3 سوكنة  99.0  69.0  91.0  73.0  94.0  95.0  

55.3 زلة  99.0  69.0  91.0  73.0  94.0  95.0  

94.0 املاية  85.0  38.0  83.0  53.1  41.0  10.1  

03.0 توكرة  42.0  59.2  35.0  51.0  79.0  23.1  

07.0 غدامس  .057  51.0  73.0  70.0  72.1  79.0  

00.0 تراغن  68.0  15.2  48.0  48.0  13.1  03.1  

03.0 غا   50.0  89.0  34.1  53.0  73.1  74.0  

03.0 مسة  53.0  76.0  43.1  96.0  54.0  37.1  

17.0 زلطن  51.0  92.0  38.1  01.1  04.1  06.1  

00.5 رأس األ وف  94.1  51.0  60.0  13.1  71.0  37.0  

00.0 أم األرا ب  68.0  15.2  48.0  48.0  13.1  03.1  

17.0     إدر   35.0  50.1  78.0  80.0  99.0  13.1  

47.0 سلوع  20.0  05.1  61.1  88.0  68.0  27.1  

51.5 بن جواد  94.0  51.0  60.0  13.1  72.1  37.0  

20.0 األبرع  28.0  99.1  99.1  67.0  24.0  44.1  

44.2    24.0  سوسة  63.1   51.1     80.0  82.0  14.1  

55.3 أوجلة  99.0  69.0  91.0  73.0  94.0  95.0  

47.0 قمينس  20.0  05.1  61.1  88.0  68.0  27.1  

 (.14املصدر: من حسا  ال احث وفقًا ل يا ا  امللحق )
 لني بالنشاط احلضر    املدينةمجلة العام                                                   

ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    
 نةمجلة العاملني باأل شطة احلضرية   املدي                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ْ ْ ْ ْ ْ معامل التوطن ) معامل األهمية النس ية( 
 مجلة العاملني بالنشاط احلضر    ال الد                                                   

ْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ 
 دمجلة العاملني باأل شطة احلضرية   ال ال                                                    
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 .2001( النسب املاوية لتوزع القوى العاملة حبسب أقسام النشاط االقتصاد  احلضر  لعام 13ملحق )

 أقسام النشاط االقتصاد  احلضر  ال لدية

الكهرباء  الصناظة التعدين

 واملياه

النقل 

 واملواعال 

التشييد  التجارة

 وال ناء

 اجملموع اخلدما 

9.65 5.3 12.2 2.5 4.9 5.7 3.5 طربع  100 

7.60 5.2 10.7 8.2 4.6 10.6 00 در ة  100 

7.73 3.2 6.5 1.4 7.2 7.7 0.3 الق ة  100 

1.70 2.5 10.9 2.3 4.1 10.1 0.3 اجل ل األخضر  100 

7.71 3.0 11.4 0.4 3.9 9.6 0.01 املرج  100 

3.49 3.9 11.4 8.4 3.5 15.5 0.02 بنغاز   100 

8.40 3.1 13.0 2.7 4.3 8.2 27.9 اجدابيا  100 

 100 50.8 3.9 11.4 8.4 3.5 18.0 4.8 سر 

8.56 2.7 7.1 3.8 4.0 25.1 0.5 بين وليد  100 

7.64 2.0 7.5 10.8 4.3 2.9 7.8 اجلفرة  100 

6.51 3.1 18.8 3.5 7.7 9.5 5.8   الكفرة  100 

9.41 3.6 14.3 4.1 2.8 33.3 0.03    مصراتة  100 

6.62 3.6 9.1 1.7 5.9 17.0 0.1 املرقب  100 

8.70 5.1 8.2 2.3 4.6 8.8 0.2 ترهو ة ومسالتة  100 

3.54 6.8 16.6 3.0 3.3 14.6 1.4 طرابلس  100 

5.59 2.6 8.9 5.1 3.7 20.0 0.2 اجلفارة  100 

8.60 1.3 14.2 3.3 3.4 17.2 1.8 الزاوية  100 

0.79 1.9 6.9 1.2 3.0 7.8 0.2 عرباتة وعرمان  100 

2.73 1.6 10.0 1.9 3.0 10.3 00 النقاط اخلمس  100 

8.74 3.2 6.6 2.0 3.8 8.7 0.9 غريان  100 

4.78 2.8 6.5 1.7 3.8 6.8 00 يفرن  100 

4.80 2.8 5.4 1.3 5.1 4.9 0.1  الو   100 

8.58 4.4 14.7 2.9 3.9 15.1 0.2 س ها  100 

5.73 1.5 5.0 13.7 2.4 3.9 0.04 الشاطئ  100 

8.78 2.4 6.5 1.9 5.5 4.9 00 مرزع  100 

5.77 3.7 6.6 2.0 4.6 5.6 0.01 واد  احلياة  100 

2.66 3.0 9.8 6.9 5.9 7.0 1.2 احلزام األخضر  100 

1.38 1.4 7.5 5.3 3.4 2.1 42.2 الواحا   100 

2.56 2.3 5.5 21.8 6.0 2.3 5.9 مزدة  100 

3.78 3.7 5.1 1.5 6.6 4.6 0.2 غدامس  100 

1.77 4.5 5.8 1.6 7.9 3.1 00 غا   100 

3.64 3.4 9.8 4.4 6.4 9.56 3.5 املتوسط  100 

 .2001املصدر: اهلياة الوطنية للمعلوما  والتوثيق، النتائج النهائية حلصر القوى العاملة 
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 .2001ة   املدن اللي ية لعام ( معامل توطن األ شطة االقتصادية احلضري14ملحق )

 أقسام النشاط االقتصاد  املدينة

الكهرباء  الصناظة التعدين
 واملياه

النقل 
 واملواعال 

التشييد  التجارة
 وال ناء

 اخلدما 

 0.84 0.68 1.90 1.54 0.72 1.73 0.39 طرابلس

 0.77 0.66 2.05 1.30 0.76 1.61 0.56 بنغاز 
 0.65 0.93 1.16 0.82 0.61 3.47 0.08 مصراتة
 0.95 0.75 1.50 0.30 0.74 1.81 0.5 الزاوية

 0.92 0.66 1.50 1.00 0.85 1.57 0.06 س ها
 0.97 0.39 0.93 0.82 1.28 1.77 0.03 اخلمس

 0.97 0.39 0.93 0.82 1.28 1.77 0.03 زلينت
 1.09 0.52 1.11 0.59 0.89 1.05 0.03 ال يضاء
 0.63 0.61 1.33 0.68 0.93 0.85 7.75 اجدابيا
 1.03 0.57 1.25 1.21 1.07 0.59 1.00 طربع

 1.14 0.43 1.02 0.36 0.83 1.07 0.00 العجيال 
 0.94 1.86 1.09 1.18 1.00 1.10 0.00 در ة

 1.23 0.27 0.70 0.43 0.65 0.81 0.06 عرمان
78.0 1.91 1.16 0.66 0.76 1.88 1.33 سر   
 1.12 0.09 1.16 0.68 0.85 1.00 0.01 املرج
 1.16 0.46 0.67 0.73 0.82 0.91 0.25 غريان

 1.14 0.43 1.02 0.36 0.82 1.07 0.00 اجلميل
 1.23 0.27 0.70 0.43 0.65 0.81 0.06 عرباتة
 1.10 0.52 0.84 1.16 0.97 0.92 0.06 ترهو ة

 1.14 0.43 1.02 0.36 0.82 1.07 0.00 زوارة
 0.93 1.16 0.91 1.54 0.81 2.08 0.06 العزيزية
 0.88 0.86 0.73 0.61 0.88 2.62 0.14 بين وليد

 1.10 0.52 0.84 1.16 0.97 0.92 0.06 قصر األخيار
 1.14 3.11 0.51 0.34 0.53 0.41 0.01 ابراك

 0.80 0.79 1.92 0.71 1.67 0.99 1.61 الكفرة
 1.22 0.39 0.66 0.64 0.82 0.71 0.00 يفرن

 1.10 0.52 0.84 1.16 0.97 0.92 0.06 القره بوللي
 1.22 0.39 0.66 0.64 0.82 0.71 0.00 الز تان
 1.10 0.52 0.84 1.16 0.97 0.92 0.06 مسالتة

 1.03 1.57 1.00 0.68 1.28 0.73 0.33 األبيار
 1.14 0.43 1.02 0.37 0.82 1.07 0.00 رقدالني
 0.63 0.61 0.33 0.71 0.93 1.85 7.75 الربيقة

 1.65 0.93 1.46 0.82 0.61 0.47 0.08 تاورغاء
 1.22 0.34 0.52 0.78 1.43 0.48 0.06 غدامس
 1.21 0.45 0.67 0.78 1.00 0.58 0.003 أوبار 
 1.23 0.43 0.66 0.55 1.20 0.51 0.00 مرزع

 1.09 0.52 1.11 0.58 0.89 1.05 0.003 شحا 
 0.93 1.16 0.91 1.55 0.81 2.08 0.06 الزهراء

 1.15 0.32 0.66 0.73 1.57 0.80 0.08 الق ة
 0.93 1.16 0.91 1.55 0.81 2.08 0.06 الناعرية

 0.87 4.96 0.56 0.52 1.31 0.24 1.64 مزدة
 1.03 1.57 1.00 0.68 1.28 0.73 0.33 سلوع
 1.25 0.29 0.55 0.63 1.11 0.51 0.03  الو 
 0.59 1.20 0.77 0.32 0.74 0.22 11.72 جالو
 1.01 2.46 0.77 0.46 0.93 0.30 2.17 هون

 1.21 0.45 0.67 0.78 1.00 0.58 0.003 الغريفة
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 0.78 1.91 1.16 0.89 0.76 1.88 1.33 رأس األ وف
 1.14 3.11 0.51 0.34 0.53 0.41 0.01 إدر 
 1.22 0.39 0.66 0.63 0.82 0.71 0.00 جادو

 1.03 1.57 1.00 0.68 1.28 0.73 0.33 قمينس

 1.01 2.46 0.77 0.46 0.93 0.30 2.17 ودان
 1.25 0.29 0.55 0.63 1.11 0.51 0.03 تيجي
 0.93 1.16 0.91 1.55 0.81 2.08 0.06 املاية

 1.23 0.43 0.66 0.55 1.20 0.51 0.00 تراغن
 1.03 1.57 1.00 0.68 1.28 0.73 0.33 توكرة
 1.14 0.43 1.02 0.37 0.82 1.07 0.00 زلطن

 1.01 2.46 0.77 0.46 0.93 0.30 2.17 زلة
 1.01 2.46 0.77 0.46 0.93 0.30 2.17 سوكنة
 1.20 0.36 0.59 1.03 1.71 0.32 0.00 غا 

 1.23 0.43 0.66 0.55 1.20 0.51 0.00 أم األرا ب
 1.22 0.39 0.66 0.63 0.82 71. 0.00 الرحي ا 

 1.09 0.52 1.11 0.58 0.89 1.05 0.003 سوسة
 1.22 0.39 0.66 0.63 0.82 71. 0.00 الرج ان

 1.09 0.52 1.11 0.58 0.89 1.05 0.003 مسة
 1.23 0.43 0.66 0.55 1.20 0.51 0.00 القطرون

 0.59 1.20 0.77 0.32 0.74 0.22 11.72 أوجلة
 1.15 0.32 0.66 0.73 1.57 0.80 0.08 األبرع

 0.78 1.91 1.16 0.89 0.76 1.88 1.33 بن جواد
 1.15 0.32 0.66 0.73 1.57 0.80 0.08 مرتوبة

 1.23 0.43 0.66 0.55 1.20 0.51 0.00 واد  ظت ة
 1.12 0.09 1.16 0.68 0.85 1.00 0.01 تاكنس

 1.25 0.29 0.55 0.63 1.11 0.51 0.03 ك او
 1.12 0.09 1.16 0.68 0.85 1.00 0.01 طلمياة

 1.15 0.32 0.66 0.73 1.57 0.80 0.08 أم الرزم
 0.93 1.16 0.91 1.55 0.81 2.08 0.06 املعمورة
 1.12 0.09 1.16 0.68 0.85 1.00 0.01 العويلية

 1.14 3.11 0.51 0.34 0.53 0.41 0.01 برقن
 1.03 1.57 1.00 0.68 1.28 0.73 0.33 ظمر املختار

 1.23 0.43 0.66 0.55 1.20 0.51 0.00 تازربو

 1.03 0.57 1.25 1.21 1.07 0.59 1.00 كم و 
 1.25 0.75 0.55 0.63 1.11 0.51 0.03 بةاحلرا

 1.95 0.75 1.50 0.30 0.74 0.58 0.5 بار الغنا

 1.03 0.57 1.25 1.21 1.07 0.59 1.00 امساظد

 (.17املصدر: من حسا  ال احث وفقًا ل يا ا  امللحق )

 
     املدينةمجلة العاملني بالنشاط احلضر                                                   
ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ 

 نةمجلة العاملني باأل شطة احلضرية   املدي                                                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ْ ــــــــــمعامل التوطن ) معامل األهمية النس ية( 

 مجلة العاملني بالنشاط احلضر    ال الد                                                   
ْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ 

 دمجلة العاملني باأل شطة احلضرية   ال ال                                                    
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 ( توزع املصا ع التابعة للقطاع العام ظلى املدن اللي ية15ملحق )

 املصا ع التابعة للقطاع العام املدينة

ن طحك ممعامل املتحدة للمكرو ة، مطاحن غالل طكرابلس، مطكاحن غكالل السكوا ي،      طرابلس

خ كز  ظني زارة لصناظة السميد، مطحكن قرجكي لصكناظة السكميد، مصكنع طكرابلس لل      

امكة  كة العواحللويا ، مصنع طرابلس لألل ان، مصنع جنزور لتعليب األىكاك، الشكر  

صكنع  أبريكل، مصكنع  سكيج جنزور،م    7أظالف طرابلس، مصنع أظكالف   عللت ف، مصن

، لتنييكف للصكابون ومكواد ا   التحد  للمالبس، مصنع أحذية تاجوراء، مصنع الغسكول 

، طكارا  مصنع جنزور للصابون، مصنع بن غشري ملواد التنييف، مصكنع تكاجوراء لإل  

فال  ة احلكا مصنع النضائد السائلة، مصنع جنزور لصناظة املواسري واأل ابيكب، شكرك  

لعامكة  شكركة ا والشاحنا ، الشركة العامكة للمقطكورا ، الشكركة اللي يكة للجكرارا ، ال     

ة لصكناظة  للي يك ، الشركة ا نتجا  الكهربائية، مصنع تاجوراء لإللكرتو الألسالك وامل

 مواد ال ناء، مصنع أثاث السوا ي.

 ىكاك، جممع بنغاز  للصناظا  الغذائيكة، مصكنع أل كان بنغكاز ، مصكنع تعليكب األ       بنغاز 

غكاز   صنع بنمطحن الغالل بنينة، مصنع أظالف بنغاز ، مصنع املشروبا  الغازية، م

نع واإلسككفنج الصككناظي، مصككنع األ ابيككب، مصككنع بنغككاز  للصككابون، مصكك     للككدائن

 ، مصنع األسالك الكهربائية، مصنع أىن  اهلوار . اإللكرتو ا

مصككنع مصككراتة للمكرو ككة، مصككنع مصككراتة للمخلككال ، مصككنع مصككراتة للخ ككز     مصراتة

، ةألحذيك واحللويا ، مصنع مصراتة لألل كان، مصكنع مصكراتة للكدائن، مصكنع راتكة ل      

 مصنع اجملمدا  مصراتة، مصنع مصراتة لألثاث، جممع احلديد والصلب.   

را ، اإلطكا  مصنع النهضة للمواد الغذائية، مصنع قكاريو س لألجهكزة املرئيكة، مصكنع     الزاوية

 مصفاة الزاوية لتكرير النفط

ا نع سك ه مصنع س ها للمكرو ة، مصنع طماطا س ها، مصنع املشروبا  الغازية، مصك  س ها

 .خ ز واحللويا ، مصنع غالل س ها، مصنع س ها للدائن، مصنع األحذيةلل

 يضكاء  صنع المصنع الفاكهة باجل ل األخضر، مصنع األل ان، مصنع أظالف ال يضاء، م ال يضاء

 للدائن، مصنع األحذية، مصنع األثاث، مصنع النسيج.

 مصنع ر  التمر، مصنع اخلمس لألل ان، مصنع أىن  املرقب. اخلمس

مطحن غالل زلينت، مصنع تعليب األىاك، مصنع زلينت للخ ز واحللويكا ، مصكنع    زلينت
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 األحذية، مصنع األىن .

 فتائح.مصنع النسيج، مصنع در ة لألحذية، مصنع در ة للدائن، مصنع أىن  ال در ة

 مطحن غالل املرج، مصنع األحذية بدر ة، مصنع ال طاطني.   املرج

 لتكريكر  ع، مصنع النسيج، مصنع طكربع لألحذيكة،  مصكفاة احلريقكة    مصنع أظالف طرب  طربع

 النفط.

 جممع بين وليد للصناظا  الصوفية، مصنع األحذية والصناظا  اجللدية. بين وليد

شكركة  يكة، ال مصنع العزيزية للصناظا  الغذائية، مصكنع أل كان اهلكرية، مصكنع األحذ      العزيزية

 سوع اخلميس لإلىن . العامة لصناظة الزجاج واخلزف، مصنع

 مصنع تعليب األىاك، جممع أبو كما  للكيماويا . زوارة

 مصنع أظالف القره بوللي، مصنع اللدائن. القره بوللي

 مطحن الغاللن مصنع أظالف عرمان، جممع عرمان للدائن. عرمان

 مصنع أظالف سر ، مصنع األحذية. سر 

 مصنع األحذية. ترهو ة

 و ا .مصنع اإللكرت جادو

 مصنع أظالف األبيار. األبيار

 مصنع تعليب األىاك، مصنع األحذية. عرباتة

 مصنع املعمورة للخضروا  والفواكة، مصنع املعمورة ألغذية األطفال. املعمورة

 مصنع التمور هون

 مصنع األحذية، مصنع الزجاج والصناظا  اخلزفية. غريان

 والكرتون.مصنع الناعرية لصناظة الورع  الزهراء

 مصنع األحذية، مصفاة الزويتينة لتكرير النفط. اجدابيا

 مصنع الصابون الرقدالني

 مصنع الرج ان للربدا . الرج ان

 مصتع األحذية. سوسة

 مصنع تعليب املواد الغذائية أوبار 
 املصدر: من إظداد ال احث.
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ط قًا لقاظدة املرت ة  ليا طرابلسإق( مؤشر توازن املراتب احلجمية للمدن اللي ية   16ملحق )

 .2020واحلجا حسب آفاع 

% من حجكا   احلجا احلقيقي مقلو  الرت ة املدينة الرت ة
املدينككككككككة 

 األوىل

 الفرع بني احلجمني احلجا املاالي

 863500    1131200 100 1994700 1.000000 طرابلس 1

 18400 - 565600 27.4 547200 0.500000 مصراتة 2

 1270 - 377070 18.8 375800 0.333333 ةالزاوي 3

 99600 - 282800 9.2 183200 0.250000 اخلمس 4

 46840 - 226240 9.0 179400 0.200000 زلينت 5

 19430 - 188530 8.5 169100 0.166666 زوارة 6

 37400 - 161600 6.2 124200 0.142857 العجيال  7

 25500 - 141400 5.8 115900 0.125000 عرمان 8

 11390 - 125690 5.7 114300 0.111111 غريان 9

 8800 - 113200 5.2 104400 0.100000 ترهو ة 10

 260    102840 5.2 103100 0.090909 وليد بين 11

 3230    94270 4.9 97500 0.083333 عرباتة 12

 9580    87020 4.8 96600 0.076923 اجلميل 13

 3400    80800 4.2 84200 0.071428 بوللي القره 14

 2190    75410 3.9 77600 0.066666 العزيزية 15

 2800    70700 3.7 73500 0.062500 األخيار قصر 16

 6260    66540 3.6 72800 0.058823 يفرن 17

 4060    62840 3.4 66900 0.055555 مسالتة 18

 9040 - 59540 2.5 50500 0.052631 الز تان 19

 11360 - 56560 2.3 45200 0.050000 ءتاورغا 20

 16170 - 53870 1.9 37700 0.047619 الزهراء 21

 15620 - 51420 1.8 35800 0.045454 رقدالني 22

 18980 - 49480 1.5 30200 0.043478 غدامس 23

 18730 - 47130 1.4 28400 0.041666 الناعرية 24

 19350 - 45250 1.3 25900 0.040000 مزدة 25

 18400 - 43500 1.3 25100 0.038461  الو  26

 18400 - 41900 1.2 23500 0.037037 جادو 27

 19500 - 40400 1.1 20900 0.035714 املاية 28

 19400 - 39000 0.9 19600 0.034482 الغنا بار 29

 18800 - 37700 0.9 18900 0.033333 زلطن 30

 18200 - 36500 0.9 18300 0.032258 الداوون 31

 18150 - 35350 0.9 17200 0.031250 الرحي ا  32

 17580 - 34280 0.8 16700 0.030303 الرج ان 33

 17270 - 33270 0.8 16000 0.029411 تيجى 34

 19320 - 32320 0.7 13000 0.028571 ك او 35

 19320 - 31420 0.6 12100 0.027777 املعمورة 36

 19670 - 30570 0.6 10900 0.027027 احلرابة 37
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 19270 - 29770 0.5 10500 0.026315 الرياينة 38

 18500 - 29000 0.5 10500 0.025641 الدافنية 39

 17980 - 28280 0.5 10300 0.025000 األعابعة 40

  26690 - 27590 0.5 9900 0.024390 الصيد سيد  41

 17730 - 26930 0.5 9200 0.023809  سمة 42

 17200 - 26300 0.5 9100 0.023255 ككلة 43

 17500 - 25700 0.4 8200 0.022727 أبوكما  44

 17940 - 25140 0.4 7200 0.022222 الرابطة 45

 17690 - 24590 0.4 6900 0.021739 وازن 46

 17800 - 24700 0.4 6900 0.021276 احلوامد 47

 16660 - 23560 0.4 6900 0.020833 الشويرف 48

 16680 - 23080 0.3 6400 0.020408  القريا 49

 16700 - 22600 0.3 5900 0.020000 درج 50

 16380 - 22180 0.3 5800 0.019607 شكشوك 51

 16450 - 21750 0.3 5300 0.019230 بدر 52

 16040 - 21340 0.3 5300 0.018867 اجلو  53

 15850 - 20950 0.3 5100 0.018518 سيناون 54

    5175700 4.575413 اجملموع

 (.59إظداد ال احث بناًء ظلى بيا ا  اجلدول ) املصدر: من
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ط قًا لقاظدة املرت ة  إقليا بنغاز ( مؤشر توازن املراتب احلجمية للمدن اللي ية   17ملحق )
 .2020واحلجا حسب آفاع 

 (.59ى بيا ا  اجلدول )إظداد ال احث بناًء ظل املصدر: من

 

% مككككن حجككككا  احلجا احلقيقي مقلو  الرت ة املدينة الرت ة
 املدينة األوىل

 الفرع بني احلجمني لياحلجا املاا

1 
 بنغاز 

1.000000 1030000 100 597850    432150 

2 
 ال يضاء

0.500000 194500 18.9 298930 - 104430 

3 
 در ة

0.333333 167100 16.2 199280 - 32810 

4 
 طربع

0.250000 160200 15.6 149460    10740 

5 
 املرج

0.200000 109800 10.7 119570 - 9770 

6 
  شحا

0.166666 50200 4.9 99640 - 49440 

7 
 األبيار

0.142857 45600 4.4 85400 - 39800 

8 
 الق ة

0.125000 35500 3.5 74730 - 39230 

9 
 سلوع

0.111111 31100 3.0 66430 - 35330 

10 
 توكرة

0.100000 25600 2.3 59780 - 34180 

11 
 قمينس

0.090909 24200 2.3 54350 - 30150 

12 
 سوسة

0.083333 21100 2.1 49820 - 28720 

13 
 األبرع

0.076923 18800 1.8 45980 - 27180 

14 
 تاكنس

0.071428 18200 1.8 42700 - 24500 

15 
 مرتوبة

0.066666 18200 1.8 39850 - 21650 

16 
 طلمياة

0.062500 17400 1.7 37360 - 19960 

17 
 الرزم أم

0.058823 16500 1.6 35160 - 18660 

18 
 مسة

0.055555 15800 1.5 33210 - 17410 

19 
 العويلية

0.052631 12000 1.2 31460 - 19460 

20 
 امساظد

0.050000 11200 1.1 29890 - 18690 

21 
 كم و 

0.047619 11200 1.1 28470 - 17270 

22 
 جردس

0.045454 10600 1.0 27180 - 16580 

23 
 املختار ظمر

0.043478 9700 0.9 26000 - 16300 

24 
 الربد 

0.041666 9300 0.9 24900 - 15600 

25 
 قندولة

0.040000 9000 0.9 23920 - 14920 

26 
 بطة 

0.038461 8600 0.8 23000 - 14400 

27 
 ال ياضة

0.037037 8300 0.8 22140 - 13840 

28 
 اجلد  قصر

0.035714 8200 0.8 21350 - 13150 

29 
 قر ادة

0.034482 8100 0.8 20600 - 12500 

30 
 التميمي

0.033333 7900 0.8 19930 - 12030 

31 
 القيقب

0.032258 7200 0.7 19280 - 12080 

32 
 مراوة

0.031250 7100 0.7 18680 - 11580 

33 
 سلنطة

0.030303 7100 0.7 18100 - 11000 

34 
 مللودة

0.029411 6900 0.7 17580 - 10680 

35 
 اهلالل رأس

0.028571 6300 0.6 17080 - 10780 

36 
 املقرون

0.027777 6000 0.6 16600 - 10600 

37 
 الفائدية

0.027027 5900 0.6 16160 - 10260 

38 
 اجلغ و 

0.026315 5200 0.5 15730 - 10530 

39 
 القرض ة

0.025641 5000 0.5 15330 - 10330 
اجملموع 

 3.597735 2150900    
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رت ة قاظدة امللط قًا  إقليا اخلليج( مؤشر توازن املراتب احلجمية للمدن اللي ية   18ملحق )
 .2020واحلجا حسب آفاع 

% من حجا  احلجا احلقيقي مقلو  الرت ة املدينة الرت ة

 املدينة األوىل

 الفرع بني احلجمني احلجا املاالي

 20350 - 196750 100 176400 1.000000 سر  1

 70450    98350 95.7 168800 0.500000 اجدابيا 2

 4200 - 65600 34.8 61400 0.333333 الربيقة 3

 1400 - 49200 27.1 47800 0.250000 األ وف رأس 4

 5450    39350 25.4 44800 0.200000 الكفرة 5

 2600 - 32800 0.17 30200 0.166666 جالو 6

 400    28100 16.2 28500 0.142857 هون 7

 5300 - 24600 10.9 19300 0.125000 ودان 8

 3250 - 21850 10.5 18600 0.111111 سوكنة 9

 1850 - 19650 10.0 17800 0.100000 أوجلة 10

 1000 - 17900 9.6 16900 0.090909 زلة 11

 1500 - 16400 8.5 14900 0.083333 جواد بن 12

 5850 - 15150 5.3 9300 0.076923 تازربو 13

 4750 - 14050 5.3 9300 0.071428 مرادة 14

 4900 - 13100 4.7 8200 0.066666 الزويتينة 15

 5200 - 12300 4.0 7100 0.062500 جنيا أبو 16

 4850 - 11550 3.8 6700 0.058823 أجخرة 17

 4350 - 10950 3.7 6600 0.055555 هراوة 18

 3950 - 10350 3.6 6400 0.052631 الوشكة 19

 3600 - 9800 3.5 6200 0.050000 أبوقرين 20

 3250 - 9350 3.5 6100 0.047619 سلطان 21

 3050 - 8950 3.3 5900 0.045454 بشر 22

    717200 3.645354  اجملموع

 (.59إظداد ال احث بناًء ظلى بيا ا  اجلدول ) املصدر: من
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ط قًا لقاظدة املرت ة  إقليا فزانمية للمدن اللي ية   ( مؤشر توازن املراتب احلج19ملحق )

 .2020واحلجا حسب آفاع 
% من حجا  احلجا املاالي الفرع بني احلجمني

 املدينة األوىل
 الرت ة املدينة مقلو  الرت ة احلجا احلقيقي

 1 س ها 1.000000 212500 100 153450 59050  
 2 ابراك 0.500000 71500 33.7 76710 5210 -
 3 أوبار  0.333333 37900 17.8 51140 13240 -
 4 مرزع 0.250000 35800 16.8 38350 2550 -
 5 إدر  0.200000 26500 12.5 30700 4200 -
 6 الغريفة 0.166666 20100 9.5 25550   5450 - 
 7 تراغن 0.142857 16500 7.8 21900 5400 -
 8  باألرا أم 0.125000 16000 7.5 19200 3200 -
 9 القطرون 0.111111 15800 7.4 17050 1250 -
 10 ظت ة واد  0.100000 15700 7.4 15350 350 -
 11 غا  0.090909 15200 7.2 13950 1250 -
 12 برقن 0.083333 12700 6.0 12800 100 -
 13 و زريك 0.076923 8400 4.0 11800 3400 -
 14 بية بن  0.071428 7700 3.6 10950 3250 -
 15 أقار 0.066666 7700 3.6 10200 2500 -
 16  القرضة 0.062500 7400 3.5 9600 2200 -
 17 ىنو 0.058823 6600 3.1 9000 2400 -
 18 زويلة 0.055555 6500 3.1 8500 2000 -
 19 جرمة 0.052631 6300 3.0 8100 1800 -
 20 الزيغن 0.050000 5200 2.5 7700 2500 -
 اجملموع  3.597735 552000   

 (.59إظداد ال احث بناًء ظلى بيا ا  اجلدول ) املصدر: من

 


